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Diòcesis amb seu a Catalunya

Els joves, la fe i el discerniment vocacional
Un any més arriba el mes de novembre i
també la nostra Cadena de Pregària per les
vocacions. Pregarem especialment perquè
el Senyor ens beneeixi amb abundants
vocacions. Enguany tenim molt present la
XV Assemblea General Ordinària del Sínode
dels Bisbes que tractarà sobre Els joves, la
fe i el discerniment vocacional.

El beat Pau VI aﬁrmava que “en els
designis de Déu, tot home està cridat a desenvolupar-se, perquè tota
vida és una vocació. Des del naixement, ens ha estat donat a tots, com
un germen, un conjunt d’aptituds i
de qualitats per a fer-les fructiﬁcar”
(Populorum Progressio, n.15). De
manera semblant s’han expressat
san Joan Pau II, el sant pare Benet
i el papa Francesc. Aquest és el
plantejament bàsic de la pastoral
vocacional. Plantejar la vida com
una vocació vol dir acceptar la primacia de Déu en l’existència de la
persona, que la iniciativa és de Déu

i la persona correspon amb la seva
resposta. La vocació és una crida a
portar a terme en la pròpia vida el
pla de Déu, en tres nivells: vocació
a la vida, vocació a la vida en Crist,
i per últim, vocacions especíﬁques.
Per fer comprendre el designi sobre la persona, Déu se
serveix de mediacions,
de dons interiors i de
les provocacions que
vénen de la mateixa
realitat, de la vida que
crida i interpel·la. L’objectiu fonamental de
la pastoral de joventut
és propiciar en el jove
una experiència de fe, un encontre
personal amb Crist que transformi
radicalment la seva vida. També ha
d’ajudar a descobrir la vocació concreta i a respondre a aquesta crida.
Del Baptisme brolla la vocació a
la santedat i a l’apostolat, comuna
a tots els membres de l’Església.

Ara bé, aquesta vocació s’ha d’especiﬁcar en una crida concreta a
cada persona. El Senyor cridarà els
joves al sacerdoci, a la vida consagrada o al matrimoni. És ell qui
té la iniciativa. És important que
els casats transmetin el goig de la
seva vida matrimonial; cal que els sacerdots i els consagrats
transmetin l’alegria i
la bellesa d’una vida
consagrada a Crist en
totalitat. Preguem pels
joves, conﬁem en ells i
acompanyem-los en el
seu procés de creixement; ajudem-los a trobar les respostes a les seves inquietuds; ﬁnalment, ajudem-los a comprometre
les seves vides amb generositat a
través del camí que Déu els mostri.
+Josep Àngel Saiz Meneses
Bisbe de Terrassa

www.cadenadepregaria.cat
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Mariona Tarré
Aspirant: Missionera de la Caritat
Sóc una noia que no coneixia l’Església però vaig
tenir un encontre amb Crist en una confessió que
em va canviar la vida radicalment.
Vaig rebre la Primera Comunió i la Conﬁrmació als 17 i
tenia un desig ardent d’estar amb el Senyor. Ho tenia tot
però l’únic que m’omplia veritablement era Ell. Pregava
insistentment per saber quin era el lloc que Déu em tenia preparat ﬁns que durant una Missa l’estiu passat vaig
“veure” una Missionera de la Caritat i, tot i que és difícil
d’expressar, vaig saber en aquell moment que Jesús volia que li entregués la vida!
No me les podia treure del cap,
així que vaig anar-les a conèixer
i més tard vaig fer el “Come and
see”: una experiència de quinze
dies. Allà el Senyor em va parlar
amb petits detalls, conﬁrmant-me
la crida, sobretot perquè em sentia com a casa i molt feliç! Aquest
juliol, si Déu vol, amb una gran
joia hauré entrat com a aspirant a
la congregació!.

Preguem pels Sacerdots

Preguem pels Religiosos

Oh Déu, que voleu que no manquin pastors

Pare Sant, concediu una comunió fraternal

al vostre poble, vesseu a la vostra Església
l’Esperit de pietat i de fortalesa; susciteu dignes ministres de l’altar i feu-los
predicadors valents i pacíﬁcs del vostre
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i la llibertat d’esperit als qui es comprometran amb alegria a seguir el vostre ﬁll pel
camí estret de l’Evangeli.

Evangeli.

Esquema d’una
Vetlla Vocacional
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Pregària per les Vocacions.
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Reserva del Santíssim
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Cant: Com tu Mare.

Proposta
Meditació:
No es comença a ser cristià per una decisió ètica o
una gran idea, sinó per la trobada amb un esdeveniment, amb una Persona, que dóna un nou horitzó a la vida i una orientació decisiva. El Senyor vol
fer de cada un de nosaltres un deixeble que viu una
amistat personal amb Ell.
El deixeble, fonamentat així a la roca de la Paraula de Déu, se sent impulsat a portar la Bona Nova
de la salvació als seus germans. Deixebles i missió
són com les dues cares d’una mateixa moneda:
quan el deixeble està enamorat de Crist, no pot
deixar d’anunciar al món que només Ell ens salva.
En efecte, el deixeble sap que sense Crist no hi ha
llum, no hi ha esperança, no hi ha amor, no hi ha
futur. En participar d’aquesta missió, el deixeble
camina cap a la santedat. Viure-la en la missió el
porta al cor del món.

Mn. Eduardo Pire Mayol
Prevere de la Diòcesi de Terrassa.
El 20 de novembre
del passat 2016 vaig
rebre l’Ordenació
presbiteral de mans
de Mons. Josep
Àngel Saiz Meneses,
Bisbe de Terrassa.

La crida del Senyor em va arribar als 16 anys, en un encontre
europeu de joves al Santuari de
Lourdes, coincidint amb la JMJ
de Sydney 2008. Van ser uns
dies d’especial gràcia espiritual. Fruit de l’acompanyament i
la direcció espiritual posterior
a aquella trobada, vaig anar
descobrint la crida de Déu en
mi ﬁns que vaig entrar, amb 18
anys, al Seminari diocesà de Terrassa. Tot el temps de Seminari
és un continu discerniment vocacional al qual es va responent
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a la crida del Senyor
a servir-lo amb un sí
generós i personal. No
puc fer res més que
donar gràcies a Déu i
a les persones de les
quals s’ha servit per
arribar ﬁns avui servint l’Església com a prevere. Li
demano la gràcia de ser una veritable icona del Bon Pastor; tal
com resa la pregària d’Ordenació
de preveres: que em concedeixi
ser incansable predicador de la
seva paraula, per tal que fructiﬁqui en el cor dels homes.
Avui Déu continua cridant molts
joves a seguir-lo a través del ministeri ordenat.
Demanem-li que els joves cridats responguin al Senyor amb
un SÍ generós i s’entreguin del
tot a Ell i als germans.

VocationGO…
Una aplicació per pregar per
les vocacions.

Instal·leu-vos la App
tant per Android com
per iPhone!!!

Preguem pels Matrimonis

Per les Vocacions Sacerdotals

Us demanem Senyor, que pel sagrament

Pare sant, Vós que inviteu a tots els ﬁdels a la

de l’amor, madurin aquelles llavors que
Vós sembrareu abundosament en el
camp de l’Església, perquè siguin molts
els qui acceptin la vocació de servir-vos
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en els germans.

caritat perfecta, no deixeu mai de cridar-ne
alguns a seguir més d’aprop les petjades del
vostre Fill; concediu als qui voleu escollir per a
dedicar-se exclusivament a Vós que amb la seva
vida santa siguin un signe del vostre regne.

Vetlla Vocacional
Pregària per les vocacions
Senyor Jesús!, Pastor de les nostres ànimes, que continueu
cridant amb la vostra mirada d’amor a tants i tantes joves
que viuen en les dificultats del món d’avui, obriu-los el cor
per sentir entre tantes veus que ressonen al seu voltant, la
vostra veu inconfusible; suau i potent, que també es repeteix
avui: “Vine i segueix-me”.
Moveu el cor de la nostra joventut a la generositat i feu-la
sensible a les esperances dels germans que demanen solidaritat i pau, veritat i amor.
Orienteu el cor dels joves cap a la radicalitat evangèlica capaç
de revelar a l’home modern les immenses riqueses de la vostra caritat.
¡Crideu-los amb la vostra bondat, per atreure’ls cap a Vós!
¡Preneu-los amb la vostra dolçor, per acollir-los en Vós!
¡Envieu-los amb la vostra veritat, per conservar-los en Vós!
Amén.

És hora de pregar!
Per assolir un objectiu...
convé tindre un lloc i una hora
dedicada per fer-ho.
Per això et convidem a que
t’apuntis a la nostra web en una
hora concreta per pregar.
Només cal que vagis al següent
enllaç per fer-ho!
cadenadepregaria.cat/inscripcio

Sant Joan Pau II
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Jove, a tu et dic...
Aixeca’t i camina!
DE L’EVANGELI SEGONS ST. LLUC.
(LC. 7, 14)

Després Jesús s’acostà al
fèretre i el va tocar.
Els qui el portaven s’aturaren.
Ell digué: Jove, aixeca’t!
La pregària sempre és una invitació a moure’ns:
Ho fem, quan busquem fer-la.
Ho fem, espiritualment, fentla. Finalment ens mou a actuar com resposta per allò que
hem pregat.
Jove... Prega a Deu...
per poder assolir grans ﬁtes
amb la teva vida!!!

Cant Vocacional:

Com tu Mare
El Senyor s’ha enamorat del teu
cor pobre, i t’ha fet plena de
gracia amb el seu do. L’Esperit
ha obrat en tu grans meravelles
i ha volgut que fossis mare de
l’amor.

La teva fe Maria ens esperona a ser
ﬁdels al Pare i dir-li sí.
El teu amor silent ens acompanya.
Mai no ens deixeu lluny de la vostra
mà.

El teu sí incondicional a la Paraula l’has viscut pelegrinant
ﬁns a la creu. Benaurada seràs
sempre bona Mare: Has cregut i
has conﬁat només en Déu.

El teu camí viscut amb esperança
en el dolor i la glòria del teu ﬁll,
ens mou a tots a viure disponible,
lliurant a Déu,
el que Ell ens ha donat.

Per totes les Vocacions
Oh Déu, mireu la vinya de la vostra Església

N OV
26 - 30

i no deixeu mai d’enviar els operaris que
ella necessita, per tal que, pugui continuar
donant-vos gràcies per totes les meravelles
que li concediu.

Com tu mare, volem viure amb conﬁança la resposta de la crida del Senyor.
Li oferim tot el que som amb alegria que Ell ens faci instruments del
seu amor.
L’Esperit ens donarà la fortalesa si li
obrim de bat a bat el nostre cor.
Que es compleixi en tots nosaltres
la Paraula; som servents, som testimonis en el món.

Contacta amb nosaltres!
Preguntar ens ajuda a resoldre
les nostres inquietuds.

Delegació Diocesana de Pastoral Vocacional
Mn. Josep Mateu - 639 442 033

Per això, t’animem a que ens
truquis o ens enviïs un e-mail
davant qualsevol inquietud que
puguis tenir.

pastoralvocacional@arqtgn.cat
i... moltes gràcies,
per la teva pregària!
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“Joves, no tingueu por d’anar i portar Crist a qualsevol ambient, fins a les perifèries existencials”
Papa Francesc, JMJ - Rio de Janeiro 2013.

