BENVOLGUT PREVERE,
La Delegació de Pastoral Vocacional et
saluda, desitjant un bon curs 2018 – 2019.
Tot seguit trobaràs informació de les
activitats i especialment del treball que
volem fer amb la teva col·laboració sobre
la Cultura Vocacional i en el marc del
Sínode de bisbes Els joves, la fe i el
discerniment vocacional, i com a fruit del
treball fet amb el Pla Pastoral Jo sóc el cep
i vosaltres les sarments, i concretament
des de la Crida a l’evangelització, amb el
repte de l’acompanyament.

Entenem la vocació en un sentit ampli, i
cobreix tota la gamma de possibilitats per
a la realització concreta de la vida, i com a
resposta a la crida de Déu, en l’alegria de
l’amor i la plenitud causada pel do de si
mateix a Déu i als altres. Es tracta de
trobar la manera concreta en què aquest
descobriment es pot omplir a través d’una
sèrie d’opcions, que articulen un estat de
vida (matrimoni, ministeri ordenat, la vida
consagrada, etc...), el servei a la comunitat
parroquial, la professió, el compromís
social i la seva forma política, l’estil de
vida, la gestió del temps i dels diners, etc...

Et volem proposar que prenguis la iniciativa i siguis
protagonista en aquesta CULTURA VOCACIONAL. Ho
sabem, que són moltes les obligacions i responsabilitats,
però honestament i humilment creiem que cal donar
prioritat a aquest moviment de

reconèixer + interpretar + escollir
començant per un mateix, i escampant-ho a tota la
comunitat parroquial.
Per començar et proposem 4 moviments:
Tingues un mirada agraïda sobre la pròpia vida.
Agraeix el do i l’experiència de la vida i el de la
vocació. Renova el de ser cridat i enviat.
Cuida i si cal accentua la vida de pregària i el
testimoni de vida. A la pregària de la Litúrgia de
les Hores pots incloure una petició més
explícitament vocacional; i pots compartir la vida
més concreta, convidant a algunes persones a la
rectoria, per a que coneguin com vius, per
exemple, tot prenent un cafè.
Recupera la lectura d’espiritualitat sacerdotal, de
vides de preveres, de documents, d’aspectes de la
nostra vida. Allò que et susciti la lectura
comparteix-ho amb altres preveres, potser en la
reunió d’arxiprestat, potser en el grup de revisió
de vida, potser en...
Disposa temps i ofereix-te per acompanyar a
altres, tant en grup com individualment. És una de
les crides del nostre Pla pastoral.... la cura i
l’acompanyament.

Tots aquells que formem part de la parròquia,
podem anar descobrint i endinsant-nos en la
cultura vocacional. Però intentarem centrar les
iniciatives en els col·lectius dels infants, els
adolescents i joves, i les famílies.

Constituir un
equip de
cultura
vocacional a
la parròquia

Generar
experiències
de servei

Promoure un
espai de
pregària

Introduir la
cultura
vocacional
als itineraris
catequètics,
de comunió,
continuada,
confirmació i
adults

Als espais de la parròquia penjar cartells
vocacionals
Fer testimonis vocacionals del prevere o
altres persones al Full parroquial o altres
accions pastorals com per exemple al Vine i

veuràs.

Conèixer les vocacions properes amb
visites o organitzant una taula rodona

CURS 2018 – 2019
■
CADENA
VOCACIONS.

DE

PREGÀRIA

PER

LES
MES VOCACIONAL.

Durant el mes de novembre acollim, un any més, la
Cadena de Pregària per les Vocacions. Uns dies
dedicats a la pregària i reflexió sobre la “Cultura
vocacional”, amb el lema Facis en mi la teva
paraula (Lc 1, 35 – 38). Aquestes són les propostes
que us oferim:
1.

Cadena de Pregària per les Vocacions.

Com ja sabeu aquesta cadena està
convocada i coordinada entre les diòcesis
amb seu a Catalunya. La nostra, es
compromet a continuar la cadena de
pregària durant els dies 9, 19 i 29 de
novembre. Teniu una web disponible amb
informacions: www.cadenadepregaria.cat
2.

Jornada de Pregària i Formació amb
preveres i diaques. 29 de novembre, a les
10 hores a la Casa de l’Església. Amb el tema:
l’acompanyament
i
el
discerniment
vocacional.

3.

Testimonis

vocacionals
que
aniran
apareixent (web, Full dominical, etc.) durant
el mes de novembre i en relació a altres
jornades.

■ DIA DEL SEMINARI. Aquesta jornada será el
diumenge 17 de març.

■ TROBADA D’ESCOLANS. Un espai de trobada

Dur a terme un Vídeo – fòrum amb
pel·lícules que donen peu a aprofundir en
la cultura vocacional

preparat pels seminaristes de sant Feliu de
Llobregat i Barcelona, on són convidats els nois i
noies que col·laboren com escolans en les nostres
comunitats cristianes. La trobada d’enguany es
farà dissabte 6 d’abril, al Seminari Conciliar de
Barcelona.

Fer us d’imatges i propostes per a les
xarxes socials

■ JORNADA MUNDIAL DE PREGÀRIA PER LES
VOCACIONS. Aquesta jornada s’escaurà, el IV

Segur
queles
realitzes
algunaque
altra
acció,
fes- a
Atendre
campanyes
ens
arriben
nos-ho
saber
si
us
plau!!!
la parròquia

diumenge de Pasqua, Diumenge del Bon Pastor.
Preparem una trobada de pregària i reflexió, per
joves majors de 18 anys, diumenge 5 de maig de
2019, de les 17 a les 20 hores, a sant Benet de
Montserrat.

■ JORNADA DEL SEMINARI. Aquesta jornada
s’escaurà, diumenge 18 de març.

…A LA DIÒCESI DE SANT FELIU DE LLOBREGAT…
ACOMPANYAMENT
Ens disposem a enfortir l’opció pastoral de l’acompanyament:


Acompanyar és un “ser” en relació: obre a la comunicació i al diàleg, crea condicions per
créixer, creure i crear.



Acompanyar per a discernir la sensibilitat que abraça tota la vida. Per despertar la
sensibilitat vocacional cal desvetllar d’altres: la relacional, la intel·lectual, l’estètica, la
moral, la creient...



El discerniment no és una acció, és la manera com nosaltres ens situem davant la vida i
davant la crida de Déu.



L’acompanyament crea condicions de possibilitat per a gestionar la pròpia vida, viure de
la Paraula, coneixent Jesús, i poder prendre decisions.

ESPAI VOCACIONAL. PREGUEM PER LES VOCACIONS
Continuem fent les pregàries vocacionals, els darrers dijous de mes a les 19h. a la Capella de la
Casa de l’Església.

MATERIALS I RECURSOS
Per tal de desenvolupar aquesta CULTURA VOCACIONAL als grups i les persones que
acompanyem. Des de l’Equip del santfeliuJove i la Comunitat d’Acompanyants te’ls farem
arribar.

DELEGAT I EQUIP
Rebeu una cordial salutació de part de tot l’equip de la Delegació diocesana de Pastoral
Vocacional que com sabeu està formada per: Joan-Pere Pulido, Oriol Martínez i Andrea
Malagarriga, Mercè Montells, Carles Muñiz, Joan Salas, Pilar Urra i Emilia Úbeda.

vocacional@bisbatsantfeliu.
com
@DeuetCrida

www.bisbatsantfeliu.cat
#DéuetCrida

