HET JOHANNES XXIIISEMINARIE IN LEUVEN
Samen leven in vriendschap met Christus
PHILIPPE HALLEIN

Dit academiejaar telt het
bisdom Brugge 6 seminaristen. Drie seminaristen
lopen stage in een pastorale eenheid van ons bisdom, een seminarist zet
zijn opleiding verder aan
de Gregoriaanse universiteit in Rome en twee seminaristen volgen hun opleiding in de cyclus theologie
aan het Johannes XXIII-seminarie te Leuven.
Het dagelijkse leven in het
Johannes XXIII-seminarie
kent haar eigen accenten.

Diocesaan seminarie
met interdiocesane
samenwerking
Het Johannes XXIII-seminarie staat
onder de verantwoordelijkheid van de
aartsbisschop van Mechelen-Brussel,
kardinaal Jozef De Kesel. De bisdommen Antwerpen, Brugge, Gent en Hasselt vertrouwen hun seminaristen toe
aan dit diocesaan seminarie, maar
kunnen hun seminaristen ook naar
andere seminaries zenden, zoals het
seminarie van Bovendonk (Nederland)
als het late roepingen betreft. Dit academiejaar telt de seminariegemeenschap in Leuven 16 inwonende seminaristen, onder wie 8 uit Gent, 3 uit
Hasselt, 3 uit Mechelen-Brussel, 3 uit
Antwerpen en 2 uit Brugge.
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le groei. Het familiemodel veronderstelt
een wederzijds vertrouwen tussen de
seminaristen en de leden van de vormingsploeg. Zo worden alle maaltijden
samen genomen en zijn er regelmatig
momenten waarbij de gehele seminariegemeenschap samen op stap gaat
zoals een gemeenschapsweekend in
oktober, een daguitstap in mei, de familienamiddag waarop gezinsleden
van seminaristen worden uitgenodigd
op het Johannes XXIII-seminarie ter
kennismaking, het kerstfeest,…
Het familiemodel is ook duidelijk in het
liturgische leven van elke dag. Op verschillende momenten in de dag wordt
er samen gebeden. Er is het morgengebed, de meditatie, de eucharistie, het
avondgebed en de dagsluiting die allemaal doorgaan in de huiskapel. Twee
maal per week (maandag en woensdag) is er eucharistische aanbidding.
Samen bidden is een ondersteuning in
de zoektocht van elke seminarist om
te leren bidden en de vriendschap met
Christus te versterken.

Een academiejaar met
vele activiteiten
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De vormingsploeg van het Johannes
XXIII-seminarie bestaat op dit moment
uit 5 personen: de president Kristof
Struys en de groepsbegeleider Filip Hacour – beiden priester van het aartsbisdom Mechelen-Brussel; de pastoraal
coördinator Bart Benats – priester van
het bisdom Hasselt; Sarah-Immanuel
Prové – Godgewijde van het aartsbisdom; de geestelijk directeur Walter
Ceyssens – jezuïet. Vanuit hun specifieke opdracht draagt deze hele vormingsploeg een gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid voor het seminarie, waarbij de president, de groepsbegeleider en de pastoraal coördinator
ook inwonen in het seminarie. Verder
is er een econoom, een docentenkorps
(priesters, religieuzen en leken – mannen en vrouwen) en externe experten
(geestelijke begeleiders, psychiater,
psycholoog) die vanuit hun specifieke
expertise bijdragen aan de priesteropleiding. Elk bisdom dat zijn seminaristen naar het Johannes XXIII-semi-

narie stuurt, heeft een rector die de
brugfiguur is tussen het seminarie en
de respectieve bisschop. De vormingsploeg en de rectoren vormen samen de
seminarieraad die trimestrieel samenkomt, het onderscheidingsproces van
de seminaristen bespreekt en een advies formuleert naar hun bisschop. De
rectoren zijn: Herman Moors (Hasselt),
Bart Paepen (Antwerpen), Joris Polfliet
(Gent) en Philippe Hallein (Brugge).

Het academiejaar volgt het ritme van
de universiteit: er zijn examens in januari en in juni, kerst- en paasvakantie en
een grote vakantie die duurt van eind
juni tot halfweg september. Elk nieuw
academiejaar start met een introduc-

Op heel regelmatige tijdstippen zijn
er contacten met andere jongerengroepen in de studentenstad. Zo is er
driewekelijks een gezamenlijke studentenviering op het Leo XIII-seminarie,
nu een huis met verschillende – ook
internationale – leefgemeenschappen
van studenten. In de gebouwen van het
Johannes XXIII-seminarie leeft er ook
een studentengroep die voor bepaalde
liturgische momenten en maaltijden
in de week aansluit bij de seminariegemeenschap. Heel regelmatig wordt
er tijdens het academiejaar een open
avond georganiseerd waarbij andere
studenten worden uitgenodigd en een
spreker een lezing komt geven. Ook bisschop Lode was er dit jaar als spreker
op uitgenodigd.
Daarnaast zijn er regelmatig momenten waarbij het spirituele geaccentueerd wordt. Er zijn de conferenties
door de president en de geestelijk directeur over priester zijn, er zijn 4 re-

collectieweekends per jaar waarvan 3
doorgaan in een abdij of een monastieke gemeenschap, een 6-daagse retraite in een abdij, een bedevaart, een
roepingenwake… Ook als er bekende
processies zijn in een bisdom of grote
diocesane evenementen worden seminaristen uitgenodigd om deel te nemen
en elkaars bisdom te leren kennen. Zo
waren de seminaristen uit het Johannes XXIII-seminarie in de voorbije jaren
al enkele keren te gast op de Heilige
Bloedprocessie in Brugge.

Info
priesteropleiding
www.priesteropleiding.be en
www.grootseminariebrugge.be
Een kandidaat voor de priester
opleiding neemt contact op met
de rector voor de priesteropleiding
in het bisdom:
Philippe Hallein,
Potterierei 72 te Brugge,
050 44 49 54,
philippe.hallein@gmail.com

Mogen we op uw
steun rekenen?

Familiemodel
De seminariegemeenschap functioneert zoals een gezin waarin verantwoordelijken en seminaristen samenleven en ieder zijn steentje bijdraagt voor
een goede sfeer. Het familiemodel is
tezelfdertijd een goede leerschool voor
de seminaristen waarbij ze leren wat
het betekent om in gemeenschap te leven, aandacht te hebben voor groepsdynamieken, voor persoonlijke sterktes
en aandachtspunten, voor een spiritue-

tie- en werkweek waarbij seminaristen
elkaar ook op een andere manier leren
kennen, de nieuwe seminaristen in de
groep worden opgenomen en afspraken gemaakt worden over het dagelijkse leven op het seminarie. Deze startweek eindigt met de openingsviering
van het seminariejaar in aanwezigheid
van de Vlaamse bisschoppen, de rectoren, het docentenkorps, de plaatselijke
stagebegeleiders,…
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Sinds vele jaren bestaat het
‘Werk der priesterlijke roepingen
vzw’ om financiële middelen in te
zamelen om bij te dragen aan de
onkosten voor de priesteropleiding, in het kostgeld van bepaalde
seminaristen en in de ondersteuning van een aantal activiteiten
van de roepingenpastoraal.
Uw gift op rekening
BE62 7380 2611 6361 is van
harte welkom!
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