Delegació Diocesana de Pastoral Vocacional

A l’atenció dels preveres, diaques, religiosos/es i laics/laiques
del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat
Benvolguts,
El diumenge 13 d’abril, quart diumenge de Pasqua, l’Església celebra la XLV Jornada Mundial de
Pregària per les Vocacions, amb el lema “Et necessito”. És un lema ben senzill, però alhora ben expressiu.
Déu necessita els homes i les dones per fer conèixer l’Evangeli del seu Fill Jesucrist. Déu necessita les nostres
mans (que apareixen en el pòster ocupant la centralitat de la fotografia) perquè el món senti i s’adoni que Ell
el porta en les seves mans. En aquesta tasca hi tenen un paper importantíssim les persones consagrades. Déu
les necessita d’una manera especial perquè elles fan arribar encara més lluminosament el testimoni del seu
amor paternal envers tothom, el testimoni d’un Pare que vol abraçar, amb les seves mans, tots els qui estan
cridats a ser els seus fills.
Des de la Delegació de Pastoral Vocacional del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat us fem arribar els
següents materials que us permetin preparar aquesta Jornada:
• Cartell
• Estampa amb la pregària per les vocacions
• El missatge del Papa
Val la pena aprofitar aquesta Jornada, que celebrem sota la mirada de Jesucrist Bon Pastor, per
plantejar el sentit vocacional de la vida i, sobretot, la possibilitat de la vocació al ministeri ordenat i a la vida
consagrada.
Us convido ben especialment, en nom del senyor bisbe Agustí, a unir-vos en la pregària i, si us
és possible amb la vostra presència, a la celebració de l’Eucaristia que presidirà el diumenge 13
d’abril a les 19 h. a la Catedral de Sant Llorenç, amb motiu d’aquesta Jornada. Hi sou tots
convidats.
Que el Senyor ens concedeixi el fruit Pasqual de moltes i generoses vocacions per fer bategar ben fort
el cor del món.
Rebeu una salutació del qui es posa a la vostra disposició,

Mn. Joan-Pere Pulido
Delegat Diocesà de Pastoral Vocacional
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