PREGÀRIA VOCACIONAL SETMANA I

Cadena de Pregària per
les Vocacions 2016

PER A LES VOCACIONS AL MINISTERI ORDENAT
· Perquè el Senyor il·lumini els joves cristians i els
infongui la seva força. Perquè siguin valents a l’hora de
donar una resposta positiva i generosa a la crida que
ens fa Jesucrist.

DIÒCESIS AMB SEU A CATALUNYA

· Perquè no faltin mai bons i sants sacerdots que anunciïn la
Paraula de Déu i presentin la nostra ofrena del pa i el vi.
Oh Déu, que voleu que no 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 valentes i pacífics del
vostre Evangeli

PREGÀRIA VOCACIONAL SETMANA II

PER A LES VOCACIONS A LA VIDA CONSAGRADA

· Perquè sempre hi hagin homes i dones cridats a ser
els nous deixebles del Senyor, capaços d’anar a tot
arreu del món anunciant la bona nova de l’Evangeli.
Pare Sant, concediu una comunió fraternal i la llibertat
d’esperit als qui es comprometran amb alegria a seguir
el vostre Fill pel camí estret de l’Evangeli

PREGÀRIA VOCACIONAL SETMANA III

PER A LES VOCACIONS AL MATRIMONI
· Perquè els nostres joves descobreixin la plenitud de
l’amor que Crist ens ha ensenyat i vulguin sempre
viure-ho amb la gràcia matrimonial.
· Perquè els matrimonis es vegin beneïts amb el do de la
unitat i puguin gaudir la joia d’una gran descendència.

PREGÀRIA VOCACIONAL SETMANA IV

PER A LES VOCACIONS AL COMPROMÍS
DE VIDA ECLESIAL
· Perquè el Senyor vessi en les famílies cristianes l’esperit
de pietat, perquè hi germinin nombroses vocacions al
servei de l’Església.
· Perquè l’Esperit Sant enforteixi a tots els membres de
l’Església i ens faci autèntics apòstols del Senyor Jesús.
Pare Sant, Vós que inviteu tots els fidels a la caritat perfecta, no deixeu mai de cridar-ne alguns a seguir de més
a prop les petjades del vostre Fill; concediu als qui voleu
escollir per a dedicar-se exclusivament a Vós que amb la
seva vida santa siguin per al món i per a l’Església un signe
del vostre Regne.

Diòcesi de Sant Feliu

Contacte:

WWW.CADENADEPREGARIA.CAT

Un any més arribem al mes de novembre, i les deu diòcesis amb

· Perquè el Senyor, que escollí una vida virginal i pobre,
susciti en els joves de les nostres comunitats el desig
de consagrar-se exclusivament al seu amor i al servei
de l’Església.

Us demanem Senyor, que pel sagrament 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
en els germans.
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vocacional@bisbatsantfeliu.cat / 6327630

PREGÀRIA DEL SANT PARE FRANCESC
AMB MOTIU DE LA 53ª JORNADA MUNDIAL
DE PREGÀRIA PER LES Vocacions

Pare de misericòrdia, que
heu lliurat el vostre Fill
per la nostra salvació i
ens sosteniu contínuament
amb els dons del vostre
Esperit, concediu-nos comunitats cristianes vives,
fervoroses i alegres, que
siguin fonts de vida fraternal i que despertin entre els joves el desig de
consagrar-se a vós i a
l’evangelització. Sosteniules en la comesa de proposar als joves una catequesi
vocacional adequada i camins
de consagració especial.
Doneu-los saviesa per al
discerniment necessari de
les vocacions de manera
que en tot brilli la grandesa del vostre amor misericordiós. Que Maria, Mare i
educadora de Jesús, intercedeixi per cada una de les
comunitats cristianes, per
tal que, havent esdevingut
fecundes per l’Esperit Sant,
siguin font de vocacions
autèntiques al servei del
poble sant de Déu.

seu a Catalunya ens disposem a conformar la Cadena de Pregària
per els vocacions, a la recta final de l’Any de la Misericòrdia declarat pel sant pare Francesc. Pregarem per la santificació dels
sacerdots i perquè el seu testimoniatge propiciï abundants vocacions. El sacerdot és testimoni de la misericòrdia de Déu, ha estat
cridat a estar amb Jesús, a viure en amistat i comunió amb ell,
per poder ser testimoni de la seva vida, del seu amor i la seva
misericòrdia.
La gran novetat del missatge cristià consisteix que Déu és Pare,
és amor, ric en misericòrdia. Jesucrist és el rostre de la misericòrdia del Pare.
Va passar fent el bé, actuant amb misericòrdia davant tota persona necessitada que acudia a ell o passava pel seu camí; i també la misericòrdia serà un
dels eixos principals en la seva predicació, especialment en les paràboles de
l’ovella perduda, de la dracma perduda i del fill pròdig.
El sacerdot anuncia la misericòrdia de Déu i l’experimenta cada dia en
l’exercici del seu ministeri, perquè està cridat a viure centrat enterament en
Crist, configurat a Ell; és testimoni de la misericòrdia de Déu especialment en
l’administració dels sagraments, que són com les fonts de la misericòrdia de
Déu. De manera especial, l’entranyable bondat de Déu es manifesta en el sagrament de la Penitència. En aquest sagrament, contemplem com l’amor de Déu i el
seu perdó converteixen al pecador, el regeneren i li retornen la seva dignitat,
perquè el Senyor no ha vingut al món per condemnar-lo sinó per salvar-lo.

la pregària és la força més gran de la pastoral vocacional
El sacerdot ha d’administrar el sagrament de la Reconciliació amb els mateixos
sentiments de Crist, amb les seves mateixes actituds, inclinant-se amb misericòrdia sobre els homes i dones del nostre temps que necessiten el perdó regenerador
de Déu de la mateixa manera que ho necessita el sacerdot. Des de l’experiència
de la misericòrdia de Déu en la seva pròpia vida, està cridat a ser misericordiós
amb els altres. De manera especial en el seu lliurament als malalts, als més
pobres i petits. Ha de reunir i conduir la comunitat com una família en la qual
els més febles i necessitats sentin l’escalf de la predilecció.
La pregària és la força més gran de la pastoral vocacional. Demanem que el
Senyor ens concedeixi abundants vocacions a totes les nostres diòcesis. Seva
és la iniciativa. Demanem que els joves estiguin oberts al projecte que Déu té
per a cadascun d’ells i siguin receptius a la seva crida. Maria, Mare de gràcia,
d’amor i de misericòrdia, Mare dels sacerdots i Mare de les vocacions, ens
acompanyi sempre en aquest camí.
+Josep Àngel Saiz Meneses
Bisbe de Terrassa i bisbe encarregat de coordinar la pastoral Vocacional a la CET

+

GUIÓ DE PREGÀRIA PER LES VOCACIONS
• En el nom del Pare,
del Fill i de l’Esperit Sant

DONAR MOLT ÉS POC. JO ET VULL A TU.
Què ens pot dir de l’Any Jubilar
de la Misericòrdia?
Aquest Any de la Misericòrdia ens
ha portat de nou la frescor de la
Bona Nova. Almenys ens ha recordat que la vida del creient ha
de dibuixar-se cada dia amb fets
concrets a favor dels que anomenem germans.
És curiós com alguns reaccionen
encara amb gran sorpresa quan
s’insisteix en què cal dur a la pràctica les obres de misericòrdia.
Totes, les corporals i les espirituals.
Però tot i que siguem meticulosos
a l’hora d’observar el compliment
d’aquestes obres... sempre ens
faltarà alguna cosa més.
Perquè podem ser perfectes militants que lluiten contra la fam, o
la set, o que defensen als emigrants, visiten els malalts, fins i tot
acompanyen presos. Ens podem
mostrar solidaris, imbuïts d’un
sentit universal de la convivència... Però si realitzem les obres
de misericòrdia ‘sense misericòrdia’ de poc serveix. Ens convertim
en tecnòcrates de les relacions humanes, o en perfectes màquines
que realitzen tot allò programat,
però no aportem res per enriquir
l’ésser humà.
Aleshores, per poder viure el lema: “ser
Misericordiosos com el Pare”, què ens
caldria fer i canviar en la nostra vida?
Necessitem cors. Necessitem
oïdes. Necessitem llavis que pronunciïn i plasmin esperances. Mans
que s’aferrin al necessitat i experimentin la seva angoixa i mar-

ginació. Peus que avancin sense
defallir, que corrin o caminin, però
sempre al pas del qui sofreix, del
qui espera, de l’assenyalat. I sempre des de l’experimentar en pròpia carn les conseqüències de no
tenir coneixements suficients, de
necessitar un consell i no tenir-lo,
d’acostar-nos al que està abatut i
trist, o de tenir la suficient paciència per acceptar els errors dels altres.
Necessitem persones misericordioses.Home i dones que hagin
experimentat en la pròpia vida la
misericòrdia de Déu Pare. Coneixedors de la seva pròpia realitat-petitesa, però instruments de l’amormisericòrdia del Pare. Només des
d’aquí les obres de misericòrdia
curen, són eficaces, alliberen, alimenten ... Només des d’aquí evangelitzem.
És molt vocacional, doncs, aquest any Sant
perquè ens crida a nosaltres mateixos, a
tota la nostra vida. Com podem ajudar a
les persones a descobrir aquesta missió
a evangelitzar i portar la Misericòrdia? I
com ho podem fer a través de la “Cadena
de Pregària per les vocacions”?
És moment de demanar a l’amo
dels sembrats operaris compassius.
Agents de misericòrdia. Treballadors
que viuen colze a colze les mancances dels pobres, que saben dels seus
sentiments, i humiliacions. Però que
prèviament han experimentat en
pròpia vida la misericòrdia del Senyor en les seves vides.
Avui preguem perquè el Senyor
posi davant dels nostres ulls els
rostres que clamen justícia i esperança. Avui preguem perquè el

seu dolor arribi al més íntim del
nostre ésser. Avui hem de pregar
perquè la crida del Senyor es faci
sentir nítida, sense interferències.
Avui preguem perquè les vides
generoses no es conformin amb
donar el seu temps, els seus diners, roba o menjar. Sí. Això és
una cosa important. És dedicar
gran part de la teva vida a practicar misericòrdia. Però tanmateix
podria ser... que això no és el que
vol el Senyor.
Avui preguem perquè vides generoses afinin més l’oïda. Preguem per canviar, convertir-nos;
avui preguem per adonar-nos que
és important fer misericòrdia, però
ho és més ser misericordiosos.
No ens conformem amb fer bones
coses a favor dels germans més
necessitats. Certament, això ja és
molt. En la nostra forma d’explicar
és molt, però en la forma d’explicar
del Senyor és poc. Ell no vol que
ens omplim d’obres de misericòrdia (que en si és positiu) ell ens vol
a tu i a mi. No les meves obres.
Sí la meva vida. No el meu temps
cronometrat a favor dels altres. Sí
la meva vida.
Tal vegada davant tant crit que
arriba a nosaltres haurem d’afinar
l’oïda per escoltar clarament de
part del Senyor: “Donar molt és
poc. Jo et vull a tu. “
P. Josep Mª Carod Félez, mercedari.
Dtor. de la Pastoral Penitenciària de
l’Arquebisbat de Barcelona

• Cant inicial
Vós heu passat vora l’aigua,
no cercàveu el noble ni el savi,
voleu només que jo us segueixi.
Senyor, em mireu amb dolcesa,
somrient, m’adreceu la paraula,
a la sorra he deixat rems i barca,
junt amb vós cercaré un altre mar.
Vós sabeu bé que a la barca
no conservo ni l’or ni l’espasa,
només la feina i les meves xarxes.
Vós m’heu cridat a seguir-vos
per les ones cercant l’esperança.
Amic fidel, feu que no us deixi.
• Lectura del text de l’Evangeli
segons sant Mateu (4,18-22)
Tot caminant vora el llac de Galilea, veié dos
germans, Simó, l’anomenat Pere, i el seu germà Andreu, que tiraven les xarxes a l’aigua.

LES OBRES DE MISERICÒRDIA
EN CLAU VOCACIONAL
---------------------------------------LES OBRES DE MISERICÒRDIA
EN CLAU
VOCACIONAL
“Però
vosaltres, estimeu els vostres
---------------------------------------enemics, feu bé i presteu sense esperar

B

resvosaltres,
a canvi: estimeu
llavors serà
gran laenevostra
“Però
els vostres
recompensa,
i sereu
de l’Altíssim,
mics,
feu bé i presteu
sensefills
esperar
res a
quellavors
és boserà
ambgran
els desagraïts
i amb els
canvi:
la vostra recomdolents.
misericordiosos
pensa,
i sereuSigueu
fills de l’Altíssim,
que és bocom
el vostrei amb
Pare.
judiqueu,
ambho
elsés
desagraïts
elsNo
dolents.
Si- i
sereu judicats;com
no ho
condemneu,
gueunomisericordiosos
és el vostrei no
sereu
condemnats;
i sereu
Pare.
No judiqueu,
i no perdoneu,
sereu judicats;
perdonats. Doneu,
i us
donaran: us
no condemneu,
i no sereu
condemnats;
abocaran
a laperdonats.
falda una Doneu,
bona mesura,
perdoneu,
i sereu
i us
atapeïda,
sacsejada
fins
a vesdonaran:
us abocaran
a lai curulla
falda una
bona
mesura,
atapeïda,
sacsejada
i curulla
fins
sar. Tal
com mesureu
sereu
mesurats.”
a vessar.
Tal com mesureu sereu mesu(Lc 6, 35-38)
rats.” (Lc 6, 35-38)

-------------------------------------------------------------------------------

Eren pescadors. Jesús els diu:
Veniu amb mi i us faré pescadors d’homes.
Ells immediatament deixaren les xarxes i
el van seguir.
Una mica més enllà veié altres dos germans,
Jaume, fill de Zebedeu, i el seu germà Joan.
Eren a la barca amb Zebedeu, el seu pare, repassant les xarxes, i Jesús els va cridar. Ells
immediatament deixaren la barca i el pare i
el van seguir.
• Reflexió
Quan Jesús va venir als seus només els pobres el van rebre, perquè els rics ja tenien de
tot, i no necessitaven escoltar-lo. En canvi els
pobres, els que no tenien res més que el que
es necessari, són els qui el van rebre i acollir
el seu missatge.
Així era el grup de seguidors de Jesús: pescadors de Galilea, gent sense luxes, però amb
un gran cor ple de generositat, a qui no els
va importar seguir el Mestre. Per això, van
respondre amb promptitut a la crida de Jesús,
peruqè per seguir-lo cal estar desprès de
moltes coses: deixar de banda les seguretats
humanes, i posar la seguretat només en Déu.
Només qui confía plenament en el projecte de
Déu, sense tenir por al futur, està preparat
per donar aquest gran pas.

L’Església està cridada pel seu Senyor a la misericòrdia. Déu treballa
per construir un oasi de misericòrdia i acolliment enmig de la societat. Una misericòrdia que ha rebut, i alhora que ha d’impartir amb
el proïsme. És una conseqüència
de la seva missió d’evangelitzar.
El papa Francesc afirma a Evangelii Gaudium que la misericòrdia
és la major de totes les virtuts (n. 37).
L’evangelista Sant Lluc, molt sensible al tema de la misericòrdia,
posa en llavis del Senyor aquest
text del capítol 6 en el qual insisteix
en les conseqüències.
· Estimar al proïsme.
· Prestar sense esperar.
· Viure una actitud d’alternativa,

tenint com a referent el Pare Déu
sempre misericordiós.
La qual cosa comporta:
· No jutjar ni condemnar.
· Estar sempre en obertura al perdó.
· Amb actitud de donació i sense
reserva.
Ara, des del silenci espiritual, cal
fer una immersió en Crist Eucaristia, que és expressió sacramental
de la seva meravellosa Misericòrdia.
A Ell demanem-li que no faltin consagrats i lacis disposats a entregar
la seva vida per fer viva la Misericòrdia del Senyor enmig del nostre món
+

