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Espcrit S«nt, per mans de l'Esgléaia, qui proclamará la crida de
Déu ben alta, comunicant-ae a aqucst home ptrquè eli el tremeti ala aeus germana, en eia Sacramenta i la Paraula.
I eli comentará a fer camf, a edificar l'Eagléaia, junt amb els
altre« criatiana puig tota hi tenen una taaca a realitzar, una VO'
cació.

Un dìo qualsevoi
I

De bon mati ens enfortim
espiritualment amb la Santa
Miaaa per a dedicar quasi bé
tot el temps que resta fins al
migdia a lea- claases- Aqueata
és l'ocupació que omple més
temps del seminari.

Ser sacerdot és una vocació
Una crida de part de Déu i una reapoata de l'home. Déu
sempre ha aotuat així amb eis homes. Ha volgut compartir amb
nosaltres el goig de la Ilibertat. Eli marca ¡a ruta, ena anima a
acguir-la, ens alimenta lea forcea, però vol que noaaltrea fem
camí
Déu crida : això éa la vocació. Crida però no amb paraules
dites per la beca, Eli parla amb eis feta de la vida. Es el Senyor.
Cridà primer a Adam ; alenant-li la vida i TEsperit. La res
posta va ser ben trista i migrada : el pecat primer. De llavora
ençà al món reaaona la aimfonia de les 'diverses reapoatas h u '
mdnea a la crida de Déu : el sf i el no Una aola reapoata per"
fecta : la de Criat. Ell ha eatat obedient fins a la mort en C r e u i
per això ha sigut exaltat, fet cap de tots eia redimita.
En Crist tota hem eatat cridata i d'Eli rebem la Força per a
la nostra reapoata. A Thora del nostre bateig ens ha veasat el
aeu Esperit divi i hem estât ajuntats al seu Pohle escollit : TEs
glésia : aqueata és la vocació criatiana La resposta és la noatra
Fe, també do de Déu en el fona.
Però dintre del Cos de Crist cada membre té la seva missió
particular, la seva vocació. Déu el crida a ser cristià d'aqueata
manera, dintre d'aquest ambient, en aqucst estât de vida.
Una d'aquestes vocaciona és la de ser sacerdot. Com en les
altres vocacions aquí tampoc se sent una veueta a dincre el pit.
La veu de Déu és gran com Ell, no s'amaga, és tota la vida d'una persona. Quan un noi, pie d'entusiasme davant de la seva
jovcntut tot just encetada, determina entrar en el camí dèi serve! de Criat i delà homea pel aacerdoci, i ho determina amb el
fonament d'una capacitat de cos i ànima, no en dubteu méa:
Dén parla, Déu crida.
Si eli contesta aquesta paraula de Déu dintre d'eli anirà
creixent. I un dia, quan el noi eatigui ja preparata aerà el mateix
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. . la tarda preparem lea
classes de l'endemà conscients
d'adquirir la ciancia que ens
poaarà a l'altura del noatre
tempa.
Aquesta aon eia treta méa
aenyalats d'un dia norma! de
Es e! treball més 1 ent que seminari.
ens proporciona la deguda formació.
No cal dir que en la nostra
vida jovenil Tesport és un mit'
jà de millorament humà; per
això aprofitem elsesbarjos amb
eia joca més diversos.

U«i dijous a la tarda
No hi ha cap dijous que
tinguem clase a la tarda. H o
aprofitem per sortir a espargirnos.
Hi ha diverses maneres de

fer b^-. Uns h ) aprofiten per
sortir ( fxcinsió; altres per
anar a jugar, o a fer atletiame.

Veureu : Al seminari tenim
un camp de fútbol petit (es 16
gic estant dins de la ciutat)
i només hi poden jugar sis ju'
gadors a cada equip. I com
que agrada fer partita en aedo
sortim a far ne a un camp
gran.
D'altres els hi agrada moit
fer atletisme í se'n van a correr
i a saltar a Testadi de Montjuich.
I per fi alguns van a fer excursions pels voltants de Bar^
celona (Tibidabo, Sant Pere
mártir, etc.) i a respirar un xic
l'aire pur, dones el que respirera dins de la ciutat és dígae
de ser posât a la presó moites
vegades.
D'aquesta manera compie
tem la nostra formació espiritual amb un cos sà i fort que
serà un instrument indispensable per la nostra tasca. I
també ajuden aqüestes expansions a mantenir més l'alegría
oblidant-nos un poc deis estudis i corrent a escampar la
boira.

