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Joves i vocació
Xavier Novell, bisbe de Solsona

El quart diumenge de Pasqua, tenim presents dues jornades vocacionals: la mundial de pregària per les vocacions i
les vocacions nadiues. Avui, doncs, enmig de la joia pasqual,
tan missionera, preguem a Déu que susciti noves vocacions
i col·laborem econòmicament en llur formació i discerniment. Aquesta doble jornada també ens obre a la reflexió
que el Papa ens proposa per al proper Sínode: “La joventut,
la fe i el discerniment vocacional”. El darrer sínode, l’exhortació del qual continuaré comentant en breu, es concentrava en la família. La jornada d’aquest diumenge, m’és ocasió
per mostrar la continuïtat que el nou sínode suposarà.
La vocació és la crida de Déu, especialment viva en l’època de
la joventut quan cada persona es planteja el futur i comença
a fer les primeres passes. Aleshores és natural preguntar-se:
què seré quan sigui gran? Si a més la infància i l’adolescència
s’han donat en una família cristiana també es possible que
els joves es preguntin: què ha pensat Déu per a mi? em veig
formant una família o consagrant-me a Déu?
Tots som conscients que la cultura imperant obstaculitza el
procés de fe i anul·la el plantejament i el discerniment vocacional en l’etapa de la joventut. Això té conseqüències dramàtiques ja que les persones són abocades a la jungla de la
vida sense nord i molt sovint sobreviuen acumulant temptatives de realització personal marcades pels fracassos.
El papa Francesc, amb gran visió, va desafiar-nos, a través de l’Evangelii Gaudium, a sortir en clau missionera,
conscient que avui molts joves només arribaran a la fe
i a descobrir la crida de Déu a través del testimoniatge
i l’anunci dels fidels que esdevinguin deixebles missioners. Alhora, conscient que la vocació majoritària és el
matrimoni i la familia, va convocar un doble sínode sobre
aquest tema i ha ajudat als esposos i pares, a través de

l’Amoris Laetitia, a la tasca prioritària de transmetre la
fe als fills i així preparar el terreny per al seu discerniment vocacional.
La tercera etapa, d’aquest imponent projecte pastoral,
és el sínode sobre els joves i la seva vocació. Si Déu vol,
l’oració i el treball de tota l’Església, durant el proper any
i mig, oferirà al Sant Pare els elements per a culminar la
seva arquitectura pastoral.
Si mirem l’estat de les nostres comunitats ens adonem que
aquest projecte sembla fet a la nostra mida: hem de sortir missionerament envers els matrimonis, proposar-los
l’Evangeli, acompanyar-los en la seva conversió i reiniciació cristiana. Hem de fer possible unes comunitats en les
quals trobin eines per a consolidar cristianament el seu
camí matrimonial i familiar perquè els seus fills arribin a
la fe i, més endavant, puguin discernir la vocació.
No somniem, doncs, amb vocacions abundants sense seguir
amb perseverança i paciència aquest itinerari. No deixem
de pregar i acompanyar aquells pocs joves que es plantegen la vocació. Seguim tots aquest camí pastoral, llegint,
almenys, el document de consulta de preparació del nou
sínode, que com sempre trobareu a la web del Bisbat.
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