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Un pas més a prop del sacerdoci
El Seminari Conciliar va acollir una eucaristia de ﬁnal de curs i l'admissió a ordes
de tres seminaristes
19 juny, 2015 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Un pas important en el camí cap al sacerdoci és l’admissió a ordes. Aquest és el que van
realitzar el passat dijous 18 de juny al seminari conciliar de Barcelona Marc Aliguer, Carles
Ballbè, i Adilson Tolentino.
Els tres seminaristes van ser admesos en una eucaristia de ﬁnal de curs presidida pel
Cardenal Sistach. Amb la presència d’amics i d’altres companys seminaristes que van omplir
la capella del Seminari Conciliar, començava la missa de manera puntual, a les 20h. Va ser
concelebrada per Mn. Josep Maria Turull, rector del Seminari, i els formadors del seminari,
així com capellans, amics o vinculats a l’activitat pastoral de les parròquies on els tres
seminaristes fan el servei.
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Durant la celebració, el Cardenal va beneir els futurs ministres amb les paraules rituals:
“Escolteu Senyor la nostra pregària o beneïu bondadosament aquests ﬁlls vostres que, pel
sagrament de l’Orde, volen consagrar-se al vostre culte i al servei del seus germans;
concediu-los de preservar amb ﬁdelitat la vostra crida, d’adherir-se amb amor sincer a Crist i
rebre dignament l’oﬁci apostòlic”.
Els tres seminaristes, cridats un per un, van acceptar servir Crist i l’Església, amb veu alta i
davant el Cardenal. Posteriorment, es van agenollar per rebre la benedicció del bisbe de la
diòcesi i poder continuar, així, el seu camí cap al sacerdoci que continua amb les ordenacions
diaconals en què seran ordenats ministres de l’Església al servei de Déu. Un cop ﬁnalitzada
la celebració d’admissió a ordes, el Cardenal Sistach va sopar amb tots els seminaristes i els
va aconsellar com ser un bon capellà.
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