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Benvolguts i benvolgudes: 

 

La Delegació de Pastoral Vocacional de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, al llarg del mes de 

novembre de 2008, juntament amb la Cadena de Pregària per les vocacions, es farà present, d’una 

manera significada, en l’Arxiprestat de Montserrat i, concretament, en la Parròquia de Santa Eulàlia 

d’Esparreguera,  

 

Aquest presencia de caire Vocacional la hem preparada en contacte el senyor rector i Arxiprest, Mn. 

Joan-Ramon Bullit i el Consell Pastoral de la Parròquia. Es pretén sensibilitzar sobre la pastoral 

vocacional amb diferents activitats pastorals catequètiques i lúdiques, com també pregàries i 

especialment la celebració de l’Eucaristia. L’objectiu serà sensibilitzar i aprofundir la Vocació 

cristiana en els diferents àmbits de la pastoral parroquial i arxiprestal, possibilitant que aquesta 

pastoral sigui realment present en la vida de la comunitat cristiana. 

 

Amb aquesta presencia volem remarcar que la vocació cristiana en general i específicament la 

vocació a la vida religiosa i sacerdotal és un do de Déu i un do per a  tota l’Església, un bé i una 

necessitat per a la seva vida i missió.  

 

La primera responsabilitat de la Pastoral vocacional la té el Bisbe, que està cridat a viure-la en 

primera persona, juntament amb els preveres que formen el seu presbiteri. Una responsabilitat 

particular està confiada a la Família cristiana que en virtut del Sagrament del Matrimoni participa, 

de una manera singular, en la missió educativa de l’Església. Ens ho recorda el Concili Vaticà II en 

el seu document Lumen gentium, quan afirma: “La Família cristiana, que es veritablement com una 

església domèstica”. Aquesta ha ofert sempre les condicions favorables per al naixement de les 

vocacions. En continuïtat del treball dels pares i de la família trobem l’escola, cridada a viure la seva 

identitat de comunitat educativa com a valor propi i fonamental de la persona humana. També els 

fidels laics i, en particular, els catequistes, els professors, els educadors, els animadors de la pastoral 

juvenil, els moviments i les associacions de laics. També i, d’una manera especial, pensem en tants 

malalts que amb el seu patiment ofereixen la seva pregària en bé de les vocacions. I en l’àmbit de 

les nostres comunitats diocesanes i parroquials trobem altres realitats molt necessàries i que es fan 

presents com a membres actius de la Pastoral vocacional amb la seva pregària i testimoni, pensem 

en les comunitats de religiosos i religioses de vida activa i contemplativa, la seva pregària, sens 

dubte és motor en l’espera confiada de noves vocacions. 
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Cadascun amb els seus mitjans i possibilitats, tenen una gran importància i responsabilitat en la 

Pastoral vocacional. 

 

 

 

 

 

Us adjuntem el cartell que recull el lema d’aquesta experiència vocacional: ON ETS TU? Amb ell 

volem convidar a reflexionar sobre la pròpia vocació cristiana i a desvetllar, en els nostres famílies i 

comunitats les llavors de futures vocacions a la vida religiosa i sacerdotal. També us adjuntem uns 

punts de llibre on trobareu els actes centrals que es faran a la Parròquia de Santa Eulàlia 

d’Esparreguera: 

 

- Vetlla de pregària per les vocacions, l’1 de novembre a les 20:30 h. 

- Recés vocacional, el 29 de novembre a les 16:00 h. 

- Eucaristia d’Acció de gràcies, presidida pel senyor bisbe Agustí, el 29 de 

novembre a les 19.30 h. 

 

A més tindrem altres activitats com: reflexions amb catequistes, infants, joves i adults, una taula 

rodona vocacional i una ruta vocacional on redescobrirem diferents comunitats religioses de 

l’Arxiprestat de Montserrat 

 

Aquest projecte vocacional vol ser una experiència que ens mogui a tots a desvetllar, de nou, la 

il·lusió per la Pastoral vocacional que es concretarà especialment en el nostre testimoni personal, 

donant gràcies a Déu pel do de la fe i de la vocació cristiana. 

 

Us agraïm a tots, preveres , religiosos i laics, els vostre oferiment i disponibilitat i, junts, demanem al 

Bon Déu que vulgui beneir-nos a noves vocacions a la vida cristiana i, especialment a la vida 

religiosa i sacerdotal. 
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