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RELIGIÓ

El bisbat de Girona organitzarà camps de
treball vocacional al Seminari i a Batet

GIRONA

Una comunitat qüe
acull disminuïts psíquics
fa una crida per trobar
joves col·laboradors
-J.C.

• La Comunitat de l'Arca de Jean
Vanier El Rusc, de Tordera, ha
fet una crida als joves de divuit
També farà sessions per a educadors i per a nois que es plantegin ser capellans
anys en endavant perquè s'ofereixin per treballar en règim de
vocacional, un al Seminari Diocesà i l'altre sessions sobre l'acompanyament espiritual, voluntariat en aquesta comunitat.
JOSEP CASELLAS
• EI Servei d'Orientació Vocacional (SOV) a Santa Maria de Batet, prop d'Olot. També adreçades a tots els qui treballen en la pastoral El Rusc, que compleix ara els
del bisbat de Girona acaba de fer públiques s'oferirà, als nois que vulguin saber si tenen de joves, com ara capellans, religioses, ca- seus.vint anys d'existència, acull
les Propostes de pastoral vocacional pel curs vocació sacerdotal, unes trobades mensuals tequistes o' monitors. Les activitats es faran catorze disminuïts psíquics de di1997/98. Hi ha previstos dos camps de treball de reflexió. Igualment, el SOV ha organitzat entre l'octubre de 1997 i el maig de 1998. versos indrets de Catalunya. Per
atendre'ls tan sols disposa de tres
Ja fa anys que la cúpula de
voluntaris permanents, que hi trel'Església catòlica demana a totes
ballen com a educadors, i alguns,
les persones que tenen càrrecs de
altres que hi col·laboren esporàresponsabilitat dins la comunitat
dicament.
cristiana que intensifiquin el seu
Davant la insuficiència de retreball a favor de les vocacions
cursos humans, els responsables
sacerdotals i religioses. A la diòde la comunitat sol·liciten la col·la-.
cesi de Girona, el bisbe, Jaume
boració de joves que vulguin reaCamprodon, deia l'any 1980 als
litzar treballs als tallers (jardineassistents a la Jornada Diocesana
ria, horta i manipulats) o feines
de Pastoral que consideressin esa la llar (cuina, neteja, animació
pecialment la necessitat de poen el Ueurè, visites culturals, anar
tenciar la pastoral vocacional i
a comprar o acompanyar algú al
l'encaminament de les vocacions,
metge). La comunitat també està
ja que «es tracta d'un fet de suoberta a altres col·laboracions que
pervivència de l'Església a casa
els voluntaris puguin oferir o
nostra».
suggerir..
'
L'organisme diocesà que, des
La
periodicitat
amb què poden
de fa molts anys, s'encarrega de
realitzar-se aquestes col·laborasensibilitzar els joves i les coinucions va des d'algun servei ocanitats cristianes en general per
sional fins a un cap de setmana
proveir la diòcesi de capellans és
o diversos dies, passant per un
el Servei d'Orientació Vocacional
dia sencer o un dia a la setmana
(SOV), que actualment dirigeix
de les sis de la tarda a les onze.
Jordi Font amb l'ajuda, de dos
del vespre.
capellans més: Rafael Felipe i SalFonts d'El Rusc han indicat a
vador Gras.
aquest diari que, d'ença del llanEn el programa que ha editat
çament del seu S.O.S. a la recerca
pel pròxim curs 1997/98, el SOV
de nous voluntaris, ja han rebut
preveu realitzar tres tipus d'acalgunes trucades i visites de pertivitats. Primerament, unes sessones interessades a conèixer la
sions al Seminari Diocesà que,
Jordi Font, delegat del Servei d'Orientació Vocacional, a l'església de Sant Josep, de Girona. Foto: MARTÍ ARTALEJO. comunitat i desitjoses d'obtenir
sota el lema Què vol dir acommés informació.
panyar, pretenen ajudar els edu- la Litúrgia de les Hores.
personalitat equilibrada i madura senta;rà la vocació missionera del
cadors d'adolescents i de joves
Amb la mateixa finalitat de sen- (10 de gener); estudis: què i per laic, del religiós i del capellà.
a realitzar el «discerniment es- sibilitzar els agents de pastoral què? (7 de febrer); estimar l'EEl segon camp de treball vo- VILOBÍ D'ONYAR
piritual i yocacional». El bisbe, de joves es presentarà als arxi- glésia de Jesús (7 de març); servir cacional és previst pels dies 1,
Jaume Camprodon, presidirà la prestats, durant el curs, un do- i estimar els més pobres (18 d'a- 2 i 3 de maig de 1998 a l'església Les monges clarisses
primera trobada, que es farà "el cument dels rectors dels seminaris bril), i revisió (9 de maig). Les . de Santa Maria de Batet. Els par- organitzen un aplec en
12 dé novembre, en la qual pro- de Catalunya sobre el tema del trobades seguiran aquesta dinà- ticipaiits col·laboraran en la resnunciarà una conferència el sa- prevere i les vocacions.
mica: exposició del tema, col·lo- tauració d'una part d'aquesta es- honor de la seva patrona
cerdot tarragoní Armand Puig,
qui, estona de pregària i dinar. glésia parroquial. Els, organitza- • EI monestir de la Fraternitat
Trobades d'octubre a maig
que ha estat durant nou anys viEl tercer tipus, d'activitat és el dors volen, a través d'aquest ser- Clarissa de Vilobí d'Onyar acollirà
cerectordel Seminari Major InEl segon bloc d'activitats, el camp de treball vocacional, des- vei, «ajudar a descobrir la vida demà la desena edició de l'Aplec
terdiocesà. Lluís Sufler, director configuren una sèrie de trobades tinat a joves de 18 anys en amunt. del capellà com aquell que fa pre- de Santa Clara. Els actes comenespiritual del Seminari Diocesà de mensuals, adreçades als joves que N'ha organitzat dos. El primer sent .la imatge de Crist enmig de çaran a dos quarts de dotze del
Girona, i Joan Busquets, rector es plantegen la seva possible vo- es farà al Seminari Diocesà, en la comunitat reunida i renovada». matí ariíb una missa. 'A continua" del Seminari Major Interdiocesà, cació sacerdotal. En aquestes tro- col·laboració amb la Delegació
Les activitats del SOV es com- ció hi actuarà la coral Les Nostres .
intervindran en les dues altres tro- bades, que se celebraran també Diocesana de Missions. Comen- pletaran amb l'elaboració i dis- Veus.
bades, que se celebraran el 4 de al Seminari Diocesà, s'estudiaran çarà el dia 29 de desembre i s'a- tribució de materials per revitales dues hi'hatirà un dinar
març i el 13 de maig de 1998. els trets que permeten aprofundir cabarà el 31 del mateix mes. A litzar a les parròquies la celebració deAgermanor,
i' a dos quarts de
Cada trobada començarà amb una la vocació sacerdotal: la vocació partir de l'experiència d'alguns jo- de la Jorhada Mundial de Pregària cinc de la tarda,
una audició de
presentació del tema, continuarà cristiana de batejats (11 d'octu- ves del bisbat de Girona que per a les Vocacions. El SOV edita, sardanes a càrrec de
Laieamb un col·loqui entre els assis- bre); la vocació al ministeri des aquest estiu han fet algun camp quatre cops l'any, la revista Orien- tana i un concert de lalacobla
coral Cors
tents i s'acabarà amb el rés de de la pregària (8 de novembe); de treball al Tercer Món, s'hi pre- tació vocacional.
Alegres, d'Anglès.
LA

CRÒNICA

Satanàs no fa vacances

Els ajuntaments de Vilobí d'Onyar i de Santa Coloma de Farners
col·laboren en l'organització de
l'aplec.Hi haurà un servei gratuït
d'autocar per anar a l'aplec, amb
sortida a Santa Coloma a les deu
del matí, i viatge de retorn a les
vuit del vespre./J.C.

JOSEP CASELLAS

E

l príncep dels dimonis té
força requesta. Així ho fa
pensar Francisco Azcona,
director de l'oficina d'estadística i sociologia de la Conferència Episcopal Espanyola, que
va declarar a l'Avui, a cpmen• çament d'estiu, que més de . mil
persones pertanyen a algima de
les quaranta sectes satàniques
' comptabilitzades a l'Estat espanyol.
Es tracta de grups amb noms tan '
ciiriosos com Hijos de Lucifer, Macho Cabrío, Toro, Macumba Brasilena, Caballeros del Anticristo,
o Comunidad de Brujas Ibèrica.
, Anglès i Arbúcies són poblacions on, segons els Mossos d'Esquadra, s'han realitzat misses negres i altres cerimònies satàniques.
Quan es van conèixer aquestes •
dades —que alguns discuteixen—,
el bisbat de Girona no va difondre ,
cap reacció oficial..
, -

En canvi, el Vaticà sí que ha
expressat en algunes ocasions la
seva inquietud per la volada que
han pres els ritus satànics en diversos indrets del món. La darrera, que jo sàpiga, va ser fa
uns mesos, ,a VOsservatore Romano. Monsenyor Angelo Scola, rector de la Universitat del Laterà,
va publicar-hi un article en el qual
comparava els ritus satànics amb
«un arbre verinós que creix damunt el terreny contaminat de
la màgia», i recordava els perills
que comporten aquestes pràctiques i la incompatibilitat amb la
fe cristiana.
Amb un to professoral, Scola
descrivia la doble actitud que l'Església catòlica ha adoptat respecte
del fenomen dels ritus satànics,
consistent, d'una banda, a desaprovar fot el que sigiii credulitat
excessiva, superstició o obsessió

Punt, El, 1997-08-23, p. 10.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

tendència a veure-ho tot d'aquest
color i es pensen que pactant amb
el diable el seu horitzó s'il·luminarà com per encantament. Segurament els resultaria més lluminosa aquesta sentència del teòleg belga Adolph Gesché: «El mal
Idolatria i maniqueisme
és allò que no admet cap altra
El rector de la Universitat del resposta que no sigui l'oposició.»
Mentre hi hagi gent, poca o
Laterà afirmava taxativament que
el judici de l'Església sempre ha molta, que prefereixi pactar amb
estat el mateix: rebutjar els ritus . el príncep de les tenebres a oposatànics perquè representen una sar-s'hi frontalment, Satanàs seidolatria i condueixen a una visió guirà estant ocupat estiu i hivern.
maniquea de la realitat: «AtriScola diu que, «encara que hagi
bueixen a Satanàs allò.que només estat vençut, Satanàs no para d'aspertany a Déu, i estableixen com setjar els fills de Déu, perquè la
a fonaments del món dos principis victòria de Crist només es maque lluiten entre ells,' quan, en nifestarà d'una manera incontesrealitat, res no és més lluny de table quan arribi la Parusia». Ben
la fe catòlica que un maniqueisme mirat, doncs, si Satanàs no fa vacom aquest.»
cances, deu ser perquè s'adona
Potser els que participen en que els seus poders tenen els dies
misses negres ho fan perquè tenen comptats.
per Satanàs i per tots els dimonis,
i, de l'altràda, rebutjar, des d'una
òptica purament racional, la mera
identificació del seguiment d'aquests ritus amb l'existència de
desequilibris mentals.

EL TORN

Vint-i-quatre pelegrins
viatgen a Terra Santa amb
el Col·legi del Collell
• Una expedició de vint-i-quatre
persones de les comarques gironines i de Barcelona va iniciar
ahir un pelegrinatge a Terra Santa. El viatge és organitzat, per
quart any consecutiu, pel Col·legi
Santa Maria del Collell, i és dirigit
per mossèn Josep Arges, director
d'aquest centre educatiu del bisbat. Anteriorment, en la seva etapa de rector de la Bisbal, Arges
ja havia organitzat alguns viatges
a Terra Santa.
El director de l'expedició destaca el caire de pelegrinatge que
té aquest viatge. «Anem a llegir
el cinquè evangeli de Jesús», ha
dit. El retorn és previst per al
proper divendres, dia 29. /j.c.

