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La crida del Senyor té lloc sempre a partir d’un encontre 
amb Ell i provoca una alegria profunda des de la intuïció 
que hom entra a formar part d’un projecte que omplirà 
de sentit l’existència. Es tracta d’una iniciativa d’amor 
amb la qual Déu ve a trobar-nos i ens convida a formar 
part d’una gran aventura. La història de tota vocació 
cristiana i de tota vocació sacerdotal és la història d’un 
diàleg inefable entre Déu i l’ésser humà, entre l’amor 
de Déu que crida i la llibertat de l’home que respon. 

La vocació és una invitació a seguir Jesús pel camí 
que Déu ha pensat per a cadascú, el camí en el que es 
trobarà la felicitat, l’alegria, la plenitud, i el camí pel 
que podrem servir millor els altres. Però tota elecció 
comporta un risc, el desafiament d’endinsar-se en allò 
que és desconegut. Aquesta elecció implica el risc de 
deixar-ho tot per a seguir el Senyor i consagrar-se del 
tot a ell, per a convertir-se en col·laboradors de la seva 
obra. ¿No va arriscar-ho tot Abraham?  ¿No es va arriscar 
Maria quan va rebre l’anunci de l’àngel? ¿No es varen 
arriscar Pere i Andreu, Jaume i Joan i els altres apòstols 
deixant-ho tot i seguint Jesús? El papa Francesc ens 
diu que “no hi ha goig més gran que arriscar la vida pel 
Senyor”.  Preguem perquè molts joves tinguin el coratge 
d’arriscar la vida per Ell, la valentia de respondre amb 
generositat a la seva crida, amb la certesa que Ell no es 
deixa guanyar en generositat.

+Josep Àngel Saiz Meneses
Bisbe de Terrassa

Crèdits:
- (NASA/Bill Ingalls)
- Jigsawstocker - Freepik.com

https://www.cadenadepregaria.cat/


Ens vam conèixer a un atrobada de Taizé a 
Barcelona. Nosaltres voliem viure l’amor de Déu 
a la nostra vida i ens va semblar que el matrimoni 
cristià era la millor manera de fer-ho.

 
 
 

 

Acceptar-ho és un repte i un compromís. En el 
nostre món, amb les seves llums i ombres, el 
Senyor continua cridant. La vocació implica un 
comprometre’s amb la realitat. Donar resposta i 
llums als reptes del nostre món. Déu té sempre una 
resposta per a tot, perquè el projecte de Déu és 
humanitzador i alliberador i vol la nostra felicitat 
plena, tant aquí com a la vida eterna, amb una 
mirada de predilecció cap als qui estan al 
marge. Els qui hem sentit la crida 
de Déu no tenim por a 
arriscar la vida pel 
Crist.

https://youtu.be/P2xo6nwefkg
https://www.youtube.com/watch?v=4kAp4fS1YcA


VocationGO
Una aplicació per pregar 

per les vocacions.

Instal.leu-vos la app tant 
per androId com per Iphone!!!

http://onelink.to/swtx4c
https://youtu.be/iN_HS_vxnlU


Delegació de Pastoral Vocacional

Mn. Marc Maià
Per això, t’animem a que ens 
truquis o ens enviïs un e-mail 
davant qualsevol inquietud que 
puguis tenir.

Contacta amb nosaltres!
Preguntar...      
ens ajuda a resoldre les nostres inquietuds.

i... moltes gràcies, per la teva pregària!

Déu no  ens  ha donat un esperit de covardia, 
sinó un esperit de fortalesa, d'amor i de seny.

2Tim. 7
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