Però en aquest corre frcnètic no ens hem donat compte que eis
valors espirituals han quedat postergáis. Quin contrajientit veure un
jove de cos extraordinàriament desarrollat .però que a la vegada no
posseelx un vigor espiritual proporcional!
Això és el que succeeíx.
Aquesta és la paradoxa d'avui.
Un corre esbojarrat per adquirir la tècnica més perfecta i la ciéncia
més arançada que no caminen paral leles a la formació humana i
religiosa.
Per això aquest toe dalerta d'aquest dia dedicat al Seminari ens
és oportú. En la tasca complexa de la formació de l'home integral
tots hi hem de prendre part. Però el sacerdot és l'únic que pot portar
aquesta plena regeneració espiritual al nostre món.
Heus ací el motiu central d'aquest día dedicat al Seminari F-rnos adonar del valor trascendentaljdel sacerdot en el temps m o l ^ .
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Hem intitulât aquest escrit «Vilafranca i el Semina,i. i això té la
seva intenciô. Tot problema, si el mirem partint del nostre angle personal. té unes vibracions més fortes en l'esperit.
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La Verität és que la nostra Vila té una comunicació viva «mb el
Seminari. Fixem-nos sinó en el constant nombre de nois i joves vilafranquins que, mirant fit a fit la vida, decid.ixen dedicar se totalment
al servei de Déu.
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Constantment la nostra generació está presenciant
nous avenaos tècnics 1 científics, exponent màxlm del
nostre temps*

Año X X
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No

cap exageració afirmar que Vilafranca és terra abonad, en

vocacions sacerdotals i religiöses. Es té conciència. al menys entre
alguns. que no n hi ha prou amb eis avéneos tècnics i la faclHtat de
vida que ens proporcionen. Hem d'operar, també, aquesta regener«ció espiritual. Ens sembla que és una bona contribució a això el fet
de donar a Déu tants filis de la vlla.
Es una realitat bonica aquesta, el que falta, potser. és despertar
la conciencia de molts que no comprenen encara el sentit de la v i d .
del sacerd*t.

Vilafì-anca del Panadés, 18 de marzo de 1960
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