de
na
e
ia
d
r
Ca egà
er les
r
p
P
202l
s
n
o
ci
Voca

Es tracta aquí de somnis amb un
objectiu realitzable, és a dir, somnis possibles
de realitzar. D’això tracta el somni de Déu,
el somni d’aplegar tots els homes en una
mateixa família que és l’Església, el somni pel
qual Déu va enviar el seu Fill al món perquè
l’estima: “Déu ha estimat tant el món que ha
donat el seu Fill únic perquè no es perdi cap
dels qui creuen en ell, sinó que tinguin vida
eterna” Jn. 3, 16.
És Ell mateix que ens ha donat l’encàrrec de
pregar perquè aquest somni es faci realitat:
”En veure les multituds, se’n compadí, perquè
estaven malmenades i abatudes com ovelles
sense pastor. Llavors digué als seus deixebles:
La collita és abundant, però els segadors són
pocs. Pregueu, doncs, a l’amo dels sembrats
que hi enviï més segadors” Mt. 9, 36.

Cada any, se’ns presenta el repte del
somni de la vocació, és a dir de la crida que Déu
fa als seus fills a treballar en els seus camps
per estendre l’Evangeli i fer així present el
Regne en el món. El somni també que siguin
molts els qui arribin a entendre l’existència
humana com l’enviament de Déu al món per
dur a terme la missió que ens encomana en
aquesta vida.
Pregar per les vocacions vol dir pregar perquè
els cridats reconeguin la seva missió, ja sigui
en la vida de família o en el sacerdoci o en la
vida consagrada i s’hi lliurin amb generositat
i alegria. I sobretot la vocació que hem rebut
en el baptisme i que ens ha fet ser fills de Déu,
el títol més gran que cap de nosaltres mai
hauria pogut imaginar.
		
+ Salvador Cristau
		
Bisbe
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Paternitat del Capellà

				
Quan a la Bíblia es parla del ministeri sacerdotal, la imatge
privilegiada és la de pastor. Si un sacerdot procura ser un bon pastor
rebrà també la gràcia de la paternitat.
A Catalunya als capellans ens diuen mossens. Però a la Colònia
Arqués de Cardona, colònia de miners, tots ells vinguts d’Andalusia,
em deien “padre”. Més d’una vegada havia sentit com la mare
corregia el seu fill : “No se dice cura, se dice padre”. Un dissabte a la
tarda, després de veure un film de catequesi i de jugar un partidet
de futbol, a un noiet li va sortir espontàniament : “Padre, le quiero
más que a mi padre”.

“La vocación,
como la vida,
se nutre, se
alimenta y madura
sólo en la fidelidad de
cada día”
Gna. Roselvi Izquierdo Escalante
Germanes Carmelites de Sant Josep
Sant Feliu de Llobregat
Pots veure aquest video
fent click damunt l’imatge

Adoració Eucarística
Demanant per les Vocacions
Aquest és un espai i un temps per a la pregària
de cor a cor, en silenci, deixant que la presència
del Senyor en l’Eucaristia ens congregui i creï
la comunió entre els qui preguem. Proposem
que cadascú escrigui en un paper el nom d’una
santa o sant que marqui o hagi marcat el seu
camí vocacional.
L’estructura de l’adoració és la pròpia [Entrada,
Silenci, Benedicció, Lletanies]

Si podem acompanyem de genolls
l’entrada de l’Eucaristia i estructurem el
temps de silenci entorn de la recitació en
comú del Parenostre, cants eucarístics o
vocacionals i moments de lectura de textos
vocacionals de l’Evangeli o d’algun dels
missatges del Papa Francesc en la jornada
mundial d’oració per les vocacions:
• Gen 12,1-5: vocació d’Abraham
• Ex 3,1-12: vocació de Moisès
• 1 Sam 3,1-10: vocació de Samuel
• Sal 15: «Senyor tu ets el meu bé».
• Is 6,1-8: vocació d’Isaïes
• Is 42,1-9: Càntic del servent de Yhwh.

No és que hàgim de guanyar-nos la benvolença de
petits i grans esperant que ens afalaguin. No som més que
una mediació humana de la paternitat divina.
El ministeri sacerdotal és amb freqüència difícil, viscut a
vegades en la “monotonia del sacrifici”(segons l’expressió de
la santa de Lisieux) més que en un entusiasme desbordant.
Hi ha, però, moments de gràcia en què sentim omplir-se el
nostre cor d’un amor profund, d’una immensa tendresa per
les persones que Déu ens confia, d’un amor paternal, quasi
maternal.
		
Mn Lluís Grifell

“Hem de donar
resposta amb una
paraula, passada i
sentida pel cor”
Gna. Ligia Villoria Castro
Siervas de San José
Sant Vicenç dels Horts

Escanejant aquest codi QR,
veuràs aquests testimonis.
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Jr 1,4-19: vocació de Jeremies.
Mc 1,16-20: vocació del primers deixebles.
Mt 4,18-22: pescadors d’homes.
Lc 1,26-38: l’Anunciació.
Jn 1,35-51: Veniu i veureu.

Al final, tots plegats, podem recitar la següent
pregària:
Et donem gràcies, Senyor Jesús, per tots aquells
a qui has cridat a seguir-te.
Ells han proclamat el teu nom en aquest món

nostre i han donat testimoni teu a
través de la seva vida.
Confiats, et demanem:
«Escull d’enmig les nostres famílies obrers pels
teus sembrats
Dona’ns preveres, que facin palesa la teva
presència, que proclamin al cor de les nostres
vides la teva salvació.
Et demanem, Senyor Jesús, que enviïs el teu
esperit a les nostres parròquies, a les nostres
escoles, a totes les nostres esglésies, que elles
s’obrin a la teva crida.
A fi que tothom aprengui a respondre’t amb
generositat».

Joves...
com Sant Josep,
heu d’aprendre
a somiar coses
grans!

Els somnis van conduir St. Josep a
aventures que mai no hauria imaginat. El
primer va desestabilitzar el seu festeig, però
el va convertir en pare del Messies; el segon el
va fer fugir a Egipte, però va salvar la vida de la
seva família; el tercer anunciava el retorn a la
seva pàtria i el quart li va fer canviar novament
els plans portant-lo a Natzaret, al mateix lloc
on Jesús havia de començar la proclamació
del Regne de Déu.
En totes aquestes vicissituds, la valentia de
seguir la voluntat de Déu va guanyar. Passa
així amb la vocació: la crida divina sempre
impulsa a sortir, a lliurar-se, a anar més enllà.
No hi ha fe sense risc.

Mn. Marc Majà
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