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El seminari missioner de Galilea
Fa 10 anys que Redemptoris Mater forma els futurs sacerdots que acompanyaran
les comunitats d'Orient Mitjà, sent un pont entre cultures
25 Juliol, 2018 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

El reportatge de Rome Reports d’aquesta setmana ens parla de Redemptoris Mater, el
seminari de Galilea on es formen els seminaristes que volen seguir la seva vocació a Terra
Santa. Es tracta d’un centre formatiu per a capellans que pertany al Camí Neocatecumenal.
En aquest estudien 34 seminaristes de 14 països i 3 ritus diferents: llatí, grecocatòlic i
maronita.

Acompanyament espiritual
En aquesta casa, fa 10 anys que es formen els futurs sacerdots que acompanyaran les
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comunitats d’Orient Mitjà. Unes comunitats que necessiten aquest suport per tirar endavant,
desaﬁant els entrebancs que els assetgen i per reforçar la vessant espiritual de cada un.
El pare Francesco Giosuè Voltaggio és el rector del centre. Viu a Terra Santa des de fa 15
anys, durant els quals ha après que els cristians orientals no només necessiten ajuda
material, sinó també suport espiritual “perquè no perdin l’essència de la seva fe enmig de
tantes diﬁcultats”.
Aquest assegura que “el seminari Redemptoris Mater de Galilea és un seminari diocesà, per a
l’Església local i missioner”. “Estem disposats a anar a qualsevol part del món però
especialment a l’Orient Mitjà”, explica el P. Giosue. “Sabem que hi ha una gran necessitat de
sacerdots i missioners disposats a anar a un país o altre”, assegura.

Cristians d’Orient
Des del punt de vista del rector, els cristians orientals desenvolupen un paper “essencial”
perquè són “una presència viva”. De fet, el seminari està ubicat a la muntanya de les
Benaurances, on “Jesús va dir que no es pot amagar una ciutat assentada sobre una
muntanya”, recorda el pare Giosue. “Els cristians són una llum, són sal i són llevat ﬁns i tot si
són pocs. Precisament perquè són pocs, tenen aquesta missió d’il·luminar i de ser un pont en
concret en aquesta terra entre el món àrab i el món jueu. La presència dels cristians és
fonamental“, afegeix.

Preparats pel diàleg
Tal com exposen els de Rome Reports, la formació d’aquests sacerdots contribuiran a enfortir
aquesta presència. Tots els que estudien en aquest seminari han après àrab i hebreu. La
seva formació però, no es redueix a l’àmbit cristià. Coneixen també la fe i les tradicions
islàmica i jueva.
Entre els seminaristes, destaca el Javier Martínez, seminarista que va arribar a aquest lloc el
2010. Aquest assegura que “aquesta casa és realment un pont per al diàleg. Sigui amb els
àrabs, amb els musulmans i amb els hebreus. Jo crec que és possible perquè Jesucrist és
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capaç de transformar tot“.
Els coneixements respecte el món islàmic i jueu són per conèixer la cultura i la societat de la
terra que els envolta. Segons el jove seminarista desenvolupen cursos sobre l’Alcorà per
conèixer als musulmans i estudien l’hebreu, per saber sobre les festes hebrees i “estimar els
hebreus”.
Amb tot, assegura que conviuen sobretot amb els àrabs cristians.

Lloc de trobada
En aquesta muntanya de les Benaurances, al costat del seminari també s’aixeca la Domus
Galilaeae, ideada i projectada per l’iniciador del Camí, Kiko Argüello. El cor d’aquest lloc és
una biblioteca amb vistes al llac Tiberíades en la qual es conserva aquest bell exemplar del
segle XV de la Torà que atrau visitants de tot el món, especialment, jueus. El vicerector,
Armando Medina creu que, en aquest últim any, han arribat unes 12.000 o 13.000 persones,
12.000 jueus, a més d’altres visitants de tot el món.
D’aquesta forma aquest centre de pelegrinatge i retir del Camí Neocatecumenal s’ha
convertit en un autèntic punt de trobada per als diferents pobles de la Terra Santa. Una casa
de portes obertes a la mateixa muntanya en el qual Crist va pronunciar el sermó de la
muntanya.
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