Delegació diocesana de Pastoral Sacramental i Litúrgia

Sant Feliu de Llobregat, 25 octubre de 2016

Amb motiu de la Cadena de Pregària per les Vocacions, que té lloc a totes les diòcesis
de Catalunya durant el mes de novembre, oferim unes pregàries dels fidels pròpies
sobre aquesta intenció per afegir als formularis dels diumenges, i també dels dies
feiners, especialment els dies que han estat encomanats al bisbat de Sant Feliu de
Llobregat (9, 19 I 29).
Xavier Aymerich, delegat

PREGÀRIES DELS FIDELS
Durant aquest mes de novembre, preguem especialment per les vocacions: a
la vida religiosa, a la vida missionera, al ministeri sacerdotal o diaconal. Que hi
hagi joves generosos que se sentin cridats pel Senyor i li responguin amb
decisió. PREGUEM.
Perquè no manquin mai en l’Església els pastors que la presideixin i que, a
través del seu ministeri, facin present la misericòrdia de Déu. PREGUEM.
Perquè tots els cristians ens deixem interpel·lar per allò que Déu ens està
demanant cada dia, i que especialment hi responguin els que el Senyor crida a
una vocació sacerdotal o religiosa. PREGUEM.
Preguem avui, en comunió amb tot el nostre bisbat de Sant Feliu, per les
vocacions a la vida sacerdotal i religiosa. Que Déu cridi joves que responguin
generosament a la vocació. PREGUEM.
Pel nostre bisbe, pels preveres i diaques, pels religiosos i religioses. Que amb
la seva paraula i la seva vida esdevinguin testimoni i estímul per a molts altres
que es plantegin la seva vocació. PREGUEM.
Per les vocacions a la vida sacerdotal, diaconal, missionera i religiosa. Que el
Senyor doni a l’Església les persones entregades que necessita per continuar
la seva missió enmig del món. PREGUEM.
Perquè en les comunitats cristianes no s’apagui mai el neguit de pregar que el
Senyor continuï suscitant les vocacions al ministeri presbiteral i diaconal i a la
vida religiosa que l’Església necessita. PREGUEM.
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