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De beslissing van onze bisschop Lode Aerts dat vanaf
september 2018 de Brugse seminaristen het grootste
deel van hun priesteropleiding zullen volgen aan het
Johannes XXIII-seminarie in Leuven (Pastorale beleidsbrief ‘Verdiepen en verbinden’, p. 12) heeft tot gevolg dat
er wordt gewerkt aan de inbedding van de Brugse
seminaristen in het eigen bisdom.

Diocesane inbedding
via het seminariehuis
Waar de algemene priesteropleiding
(2 jaar filosofie en 3 jaar theologie)
doorgaat in Leuven, behoort de inbedding in de plaatselijke context tot de
specifieke verantwoordelijkheid van elk
bisdom. De rector voor de priesteropleiding en zijn team behartigen daarom
het diocesaan luik van de priesteroplei-

ding. Het diocesaan vormingsluik heeft
twee hoofddoelstellingen: de Brugse
seminaristen vertrouwd maken met het
eigen bisdom en zorgen dat onze seminaristen voor medegelovigen in ons bisdom zichtbaar aanwezig zijn. Kortom:
we maken werk van de verbinding tussen onze seminaristen en het bisdom
Brugge. We trachten dit te bereiken via
verschillende wegen, waarbij het Grootseminarie van Brugge als uitvalsbasis
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dient. Daarom zal een seminariehuis
opgericht worden in een vleugel van
het gebouw van het Grootseminarie,
zodat seminaristen er voor ontmoeting,
vorming en stages kunnen verblijven
en er zich thuis voelen.

Vormingsdagen bij
de start van elk
academiejaar
Allereerst zijn er de jaarlijkse vormingsdagen die doorgaan in het seminariehuis van Brugge voor het academiejaar
in Leuven start. Gedurende een drietal
dagen halfweg september staan er enkele activiteiten op het programma voor
alle seminaristen. Voor hen die starten
is het een eerste kennismaking met
hen die al enkele jaren op weg zijn in
hun priesteropleiding. Naast ontspanning en cultuur is er tijd voor vorming,
stilte en gebed.

Er wordt in het seminariehuis vorming
aangeboden om diocesane initiatieven
of diensten te leren kennen. Dit bestaat o.a. uit het voorstellen van een
vicariaat, medewerkers uit het CCV aan
het woord laten betreffende catechese
en gezinspastoraal, pastores die werkzaam zijn in woonzorgcentra, psychiatrie en ziekenhuizen laten getuigen,
het presenteren van het zorgteam in
het bisdom Brugge en het opvangpunt
seksueel misbruik in een pastorale relatie, …
Daarnaast bestaan deze vormingsdagen ook uit het bezoek aan een diocesane dienst of instelling: een instelling voor personen met een handicap,
een psychiatrisch ziekenhuis, een instelling voor jeugdwelzijn, archief van
het bisdom, … Ook bezoeken in het
kader van oecumene of interreligieuze
dialoog staan op het programma.

Vormings- en
ontmoetingsavonden
Verspreid over het gehele jaar zijn
er een zestal vormings- en ontmoetingsmomenten die op vrijdagavond
doorgaan in het seminariehuis. Omkaderd door gebed en maaltijd wordt
telkenmale een ontmoeting of vormingsmoment georganiseerd. Dit kan
een kennismaking zijn met jongerenpastoraal, gevangenispastoraal, armenzorg, missiepastoraal, … De geschiedenis van het bisdom Brugge mag
in dit aanbod niet ontbreken en hoort
bij de kennismaking met het bisdom.
Ook de deelname aan jongerenactiviteiten, zoals een Taizé-viering of jongerenavond, en een jaarlijkse ontmoeting
met de bisschop worden opgenomen
in het programma. Tot slot zijn de seminaristen ook aanwezig op diocesane
activiteiten zoals de diocesane roepingennamiddag in Dadizele en wordt de
studie- en bezinningssessie van begin
juli warm aanbevolen.

Liturgie in de
pontificale diensten
Een andere vorm van inbedding gebeurt door het actief deelnemen aan
enkele pontificale diensten, waaronder
Kerstmis, de chrismamis en het heilig
triduüm. De seminaristen verblijven tijdens de Goede Week in het seminariehuis en zijn acoliet tijdens de verschil-
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lende diensten in de kathedraal. Het is
een tijd van bezinning door o.a. samen
liturgie te vieren, maar ook om kennis
te maken met initiatieven die genomen
worden om de Goede Week verdiepend
door te brengen. Ook met Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart zijn onze seminaristen in Brugge verwacht en nemen
deel aan de heilige Bloedprocessie.

Engagementen en stage
Een heel belangrijke pijler van kennismaking met het bisdom zijn de engagementen en stages. Hierdoor leren de seminaristen van binnenuit de
verschillende pastorale contexten van
ons bisdom kennen en worden ze door
plaatselijke mentoren begeleid. De vakantie- en weekendengagementen, die
de seminaristen op zich nemen tijdens
de filosofische en theologische cyclus
van hun priesteropleiding, verbinden
hen met plaatselijke gemeenschappen
en initiatieven. De stages in de parochiepastoraal en in het ziekenhuis tijdens het pastoraal jaar (6de jaar van
de priesteropleiding) versterken de verankering in het bisdom.
Na dit stagejaar wordt de priesteropleiding verdergezet in het 7de jaar
waarbij de seminarist als diaken door
de bisschop benoemd wordt. Hij wordt
begeleid door de seminarieverantwoordelijken, de rector en de plaatselijke
mentor en wordt zo verder ingeleid in
de pastoraal van het bisdom Brugge.

Na dit begeleidingsjaar volgt de priesterwijding en start de permanente vorming met o.a. supervisie.

Een nieuwe
aanvaardingsprocedure
Wie priester in het bisdom Brugge wil
worden, neemt contact op met de rector van de priesteropleiding. Na één of
meerdere gesprekken wordt de kandidaat doorverwezen naar de president
van het Johannes XXIII-seminarie in
Leuven. Na een psychologische screening, gesprekken met vormingsverantwoordelijken in Leuven en getuigenissen van referentiepersonen, wordt een
beslissing tot aanvaarding genomen
door de bisschop in samenspraak met
de vormingsploeg van het seminarie in
Leuven en de seminarieraad met alle
rectoren van de Vlaamse bisdommen.

Een kandidaat voor de priesteropleiding of wie info over de
priesteropleiding wenst, neemt
contact op met de rector voor de
priesteropleiding in het bisdom:
Philippe Hallein,
Potterierei 72 te Brugge,
050 33 03 62,
philippe.hallein@gmx.net
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