SEMINARI MENOR
INTERN
És una comunitat de nois
que volen seguir els passos
de Jesús com a sacerdots

Ofereix conrear aquestes
vocacions a una llar on els
nois conviuen en un clima
de fraternitat i joia
cristiana, oferint mitjans
per crèixer en el seu
projecte vocacional

DÉU

CONTACTE

C/ Diputació, 231
08007 Barcelona
93 454 16 00
seminarimenor@arqbcn.cat

t'ha cridat
des de tota

@ www.seminarimenorbcn.cat

Acull a nois de tant del
bisbat de Barcelona com
del de Sant Feliu de
Llobregat.
Tots ells estudien a
l'escola La Merced de les
religioses mercedàries
Per a nois des de 1er d'ESO
fins a 2on de Baxillerat

Barcelona

Seminari Menor

Barcelona

Seminari Menor

SEMINARI MENOR
EN FAMÍLIA
És un espai on
s'acompanyen els nois que
estudien l'ESO i el Batxillerat
i que es plantegen la vocació
sacerdotal
Els membres d'aquest grup
viuen amb la seva família i
es troben un cap de
setmana al mes
Aquesta realitat vol ajudar
els nois a veure més clar i
madurar la seva possible
vocació sacerdotal
En les trobades, poden
compartir amb els altres
estones de pregària,
d’esport, d’estudi,
l’Eucaristia, el rosari… Tot
això en un clima de
fraternitat i germanor

GRUP SAMUEL
És l’espai vocacional del seminari menor
de Barcelona. Vol ajudar els nois que
senten alguna inquietut vocacional però
encara no la tenen molt clara
Participant en aquest grup
podran anar veient cap on
apunta allò que senten i si es va
consolidant la seva crida a ser
sacerdot

Samuel es el nom del personatge
bíblic, que de molt jove va sentir
la crida de Déu. Cada cop que
l'escoltava responia: “Parleu,
Senyor, que el vostre servent us
escolta!”

El nom de Samuel significa “el que he demanat
al Senyor”. La seva mare li va posar aquest
nom i el va presentar al sacerdot Elí perquè
dediquès tota la seva vida a Déu

TROBADA
D'ESCOLANS
En aquesta trobada diversos grups de
diferents parròquies de la diòcesi de
Barcelona es troban per compartir
una jornada on es combinen
activitats d’oci amb la pregària.
Es realitza al Seminari Conciliar de
Barcelona per donar-lo a conèixer als
escolans de les nostres parròquies.

CONVIVÈNCIA
D'ESCOLANS
La convivència d'escolans són uns dies
on els que els escolans de la diòcesi de
Barcelona es troben per compartir y
aprendre. Durant aquest temps es
prega, es juga, i s'aprèn a ser un bon
escolanet. Una colla de seminaristes
els acompanyen durant aquests dies.

