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Senyor Jesús:

Vós heu volgut donar a l’Església, en Sant Joan Maria Vianney, una imatge vivent i una 
personificació de la vostra caritat pastoral; feu que en la seva companyia i ajudats pel 
seu exemple, visquem plenament aquest Any Sacerdotal.

Feu que, com Ell, puguem aprendre davant de l’Eucaristia com n’és de senzilla i 
quotidiana la vostra Paraula que ens instrueix; com n’és de tendre l’amor amb què 
acolliu els pecadors penedits i com n’és de consolador abandonar-se confiadament 
a la vostra Mare Immaculada.

Feu, Senyor, que, per intercessió del Sant Rector d’Ars, les famílies cristianes arribin a 
ser “petites Esglésies” en les quals totes les vocacions i carismes, infosos per l’Espe-
rit Sant, puguin ser acollits i valorats. Concediu-nos, Senyor, de poder repetir amb el 
mateix ardor del Sant Rector, les paraules que ell mateix us acostumava a adreçar:

Jo us estimo, Déu meu,
i el meu únic desig és d’estimar-vos
fins al darrer sospir de la meva vida.
Jo us estimo, o Déu infinitament amable,
i m’estimo més morir estimant-vos
que viure un sol instant sense estimar-vos.
Jo us estimo, Déu meu, i només desitjo el cel
per la felicitat d’estimar-vos perfectament.
Jo us estimo, Déu meu, i només comprenc l’infern
perquè no hi haura mai el dolç consol d’estimar-vos.
O Déu meu, si la meva llengua
no pot dir en tot moment que us estimo,
almenys jo vull que el meu cor us ho repeteixi
tantes vegades com respiro.
Feu-me la gràcia de sofrir estimant-vos,
d’estimar-vos sofrint,
i d’expirar un dia estimant-vos i sentint que us estimo.
Com més m’apropo a la meva fi,
més us conjuro d’acréixer el meu amor i de perfeccionar-lo.
Amén.



Un any sacerdotal

“He resolt convocar oficialment un “Any Sacerdotal” en ocasió del 150è ani-
versari del dies natalis de Joan Maria Vianney, el sant patró de tots els rectors 
del món, que començarà el divendres 19 de juny de 2009, solemnitat del Sa-
grat Cor de Jesús - jornada tradicionalment dedicada a l’oració per a la santi-
ficació del clergat -. Aquest any desitja contribuir a promoure el compromís de 
renovació interior de tots els sacerdots, perquè el seu testimoni evangèlic en 
el món d’avui sigui més intens i incisiu, i es conclourà en la mateixa solemnitat 
del 2010”.

Amb aquestes paraules el Papa Benet XVI ha convocat els cristians i cristianes 
d’arreu del món a dedicar un any sencer a pregar pels preveres i conèixer mi-
llor el seu ministeri i la seva funció en l’Església. Ens ha convocat sota la figura 
entranyable i poderosa de Sant Joan Maria Vianney.

En la Cadena de pregària per les vocacions que anualment es realitza en les 
diòcesis amb seu a Catalunya ens fem ressò d’aquest any sacerdotal. Prega-
rem per totes les vocacions presents en l’Església, conscients que la riquesa i 
la varietat dels dons contribueix a un enriquiment mutu. Ben segur que la figu-
ra del Sant rector d’Ars ens esperonarà a un major compromís en la pregària i 
el treball per les vocacions.

Sant Joan Maria Vianney

«Oh, que gran que és el sacerdot! Si se n’adonés, moriria. Déu l’obeeix: pro-
nuncia dues paraules i nostre Senyor baixa del cel en sentir la seva veu i es 
tanca en una petita hòstia.»

«Si desaparegués el sagrament de l’orde no tindríem el Senyor. Qui l’ha posat 
al sagrari? El sacerdot. Qui ha rebut la vostra ànima a penes nascuts? El sa-
cerdot. Qui la nodreix perquè pugui acabar el seu pelegrinatge? El sacerdot. 
Qui la prepararà per a comparèixer davant Déu, rentant-la per última vegada 
en la sang de Jesucrist? El sacerdot, sempre el sacerdot. I si aquesta ànima 
arribés a morir [a causa del pecat], qui la ressuscitarà i li donarà el descans i 
la pau? També el sacerdot. Després de Déu, el sacerdot ho és tot! Ell mateix 
només ho entendrà al cel.»

«Si comprenguéssim bé el que representa un sacerdot sobre la terra, moriríem: 
no de por, sinó d’amor. Sense el sacerdot, la mort i la passió del nostre Senyor 
no servirien de res. El sacerdot continua l’obra de la redempció sobre la terra. 
De què ens serviria una casa plena d’or si no hi hagués ningú que ens obrís la 
porta? El sacerdot té la clau dels tresors del cel: ell és qui obre la porta; és l’ad-
ministrador del bon Déu; l’administrador dels seus béns. Deixeu una parròquia 
vint anys sense sacerdot i adoraran les bèsties. El sacerdot no és sacerdot per 
a si mateix, sinó per a vosaltres.»

Si m’estimes
Si m’estimes pastura els meus anyells.

Si m’estimes pastura’m les ovelles.

Fes veure a tots els homes com jo es-
timo,

donant la teva vida per amor.

Mai ningú no ens arrenca la vida
en fem un do d’amor al·leluia, al·leluia!
1. Quan busquem les ovelles perdudes,

quan guiem la que s’ha esgarriat,

2. En posar-la a les nostres espatlles,

suportant amb gran goig el seu pes,

3. Conduint-les per valls de tenebres

en la pau del guiatge del Crist,

4. Quan guarim la que està malferida,

quan vetllem per la forta i la feble,

5. En portar-les a l’aigua abundosa

caminant decidits al davant,

Salm 22
El Senyor és el meu pastor, no em man-
ca res,

em fa descansar en prats deliciosos,
em mena al repòs vora l’aigua,
i allí em retorna.
Em guia pels camins segurs
per l’amor del seu nom.

Ni quan passo per barrancs tenebrosos 
no tinc por de res,
perquè us tinc vora meu;
la vostra vara de pastor
m’asserena i em conforta.

Davant meu pareu taula vós mateix,
i els enemics ho veuen;
m’heu ungit el cap amb perfums,
ompliu a vessar la meva copa.

Oh sí! La vostra bondat i el vostre amor
M’acompanyen tota la vida,
i viuré anys i més anys
a la casa del Senyor.

Pregàries
1. Preguem pel Papa Benet, pel nos-
tre bisbe i per tot el poble de batejats; 
que sempre siguem fidels testimonis de 
Crist.

2. En aquest any sacerdotal, preguem 
pel mossèn de la nostra parròquia; que, 
seguint els passos de Sant Joan M. Vi-
anney, sigui un sant sacerdot al servei 
de la comunitat cristiana.

3. Perquè tots els sacerdots se sentin 
empesos a intensificar els seus esforços 
apostòlics, el seu servei infatigable i la 
seva caritat envers tothom.

4. Perquè, seguint l’exemple del Sant 
Rector d’Ars, redescobrim la misericòri-
da de Déu que se’n ofereix en el sagra-
ment de la penitència.

5. Perquè el Senyor vulgui beneir la seva 
Església amb el do de les vocacions sa-
cerdotals, de la vida consagrada, de la 
vida apostòlica, del matrimoni cristià i 
de la vida laical.

6. Perquè en el si de les famílies cristi-
anes hi hagi un clima de pietat, de tre-
ball, d’estimació i de fe per tal d’ajudar 
els fills a descobrir la crida que Déu els 
faci.

Preguem
Oh Déu, 

que no voleu que manquin pastors al 
vostre poble,

vesseu en 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 Evangeli.

Per Crist Senyor nostre.

Amen


