
1 Seminari Menor… una llar! 
Per aquells nois adolescents que senten  

intensament la vocació al ministeri ordenat, 

el Seminari Menor és el lloc idoni on forjar i 

discernir aquesta crida. 

 Residència al Seminari de dilluns a divendres. 

 En edats d’ESO i BAT. 

 Amb vinculació amb el col·legi diocesà de Sant Pau, 

però amb la possibilitat d’altres col·legis o  

     mantenint-se en el propi. 

 Amb un acompanyament pedagògic, espiritual i  

     humà.  

 Amb permanent coordinació amb la família. 

Residir al Seminari Menor 

suposa amarar-se de l’espiritualitat 

cristiana necessària per un bon  

discerniment vocacional. 

disposar d’un reforç en els estudis 

amb l’ajuda de mestres i professors.  

rebre o continuar una formació musical. 

gaudir d’una comunitat de preveres. 

tenir una segona llar on créixer i gaudir de 

la vocació que Déu t’ha donat! 

El Seminari Menor és el centre de formació i 

discerniment vocacional de l’Arquebisbat de 

Tarragona per aquells nois menors d’edat que 

sentin la vocació a la vida de mossèn. 

Són 3 les propostes que fa el Seminari Menor: 

2. Una referència! 

Seminaristes menors (residents) 
1. Una llar! 

Seminaristes menors (oberts) 

3. Un temps! 
Joves en discerniment 



Seminari Menor… un temps! 
I per aquells nois majors d’edat, que necessitin un 

temps per discernir si és ferma la seva vocació al 

presbiterat, el Seminari Menor, conjuntament 

amb el Secretariat de Vocacions, els ofereixen un 

servei d’orientació vocacional durant un curs, 

amb residència al Seminari Menor. 

Seminari Menor…  

Per aquells seminaristes menors que 

continuen vivint a casa seva però que 

tenen en el Seminari Menor la seva 

comunitat de referència  

conjuntament amb la parròquia. 

Els seminaristes menors oberts  

troben en el Seminari Menor  

l’acompanyament, la formació i el 

referent vocacional que necessiten. 

El Seminari Menor...El Seminari Menor...El Seminari Menor...   
una casauna casauna casa   2 

3 
una referència! 

Per saber-ne més: 

seminari.menor@arquebisbattarragona.cat 

977.232.611 Mn. Joan Anton Cedó - rector – 

C. St. Pau, 4 43003 Tarragona                 

 Considerant les particularitats de  

cadascú, el seminarista menor obert, 

participarà de les activitats ordinàries 

del Seminari Menor, des de la llar   

familiar. 

Un temps intens per a ser   

acompanyat, tot continuant a la      

universitat o a la feina. 


