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“Que es compleixin en mi    
   les teves paraules”

          Aquest any comencem la nostra Cadena de 
Pregària per les vocacions pocs dies després que 
hagi acabat la XV Assemblea General Ordinària 
del Sínode dels Bisbes, que ha reflexionat sobre 
Els joves, la fe i el discerniment vocacional. 
El primer fruit del Sínode serà prendre una 
consciència més viva sobre el món dels joves i 
també la responsabilitat d’acompanyar-los en les 
seves situacions existencials concretes. Aquest 
acompanyament els ajudarà a viure la seva vocació 
com a joves en l’Església i com a cristians en el 
món; a la vegada, la mateixa Església es renova 
bo i duent a terme aquesta missió. D’altra banda, 
també ens ajudarà a valorar més la importància 
del discerniment vocacional i a posar-lo més en 
pràctica, per a ajudar a descobrir a cada jove quin 
és el seu camí, quina és la voluntat de Déu en 
la seva vida, i d’aquesta manera puguin oferir 
després una resposta generosa.

       Maria es Mare i model de resposta a la crida de 
Déu. En el moment de l’anunciació, acull la paraula 
de l’Àngel i dóna una resposta confiada. Aquest 
esdeveniment de l’anunciació i l’encarnació, 
obre a l’ésser humà i a la història humana unes 
dimensions infinites. No hi cap dubte que va tenir 
lloc en un clima de pregària i de silenci, i que va 
significar una irrupció inimaginable i poderosa 
de Déu en la vida de Maria. L’àngel li anuncia un 
missatge desconcertant: esdevenir la mare del 
Messies. Ella no posa condicions ni mostra cap 
mena de recel; respon acceptant el pla de Déu i 
dóna el seu consentiment humil i generós. En la 
seva resposta no hi ha cap altra seguretat que la 
confiança en la Paraula de Déu. I aquí inicia un 
camí de fe i d’unió amb el seu Fill que mantindrà 
fidel fins al final.      
            +Josep Àngel Saiz Meneses  
     Bisbe de Terrassa

http://www.cadenadepregaria.cat/


FACI’S EN MI
Segons la vostra Paraula

 Aquella pregunta va ser com una llavor que es 
va plantar en el meu cor.

Lectura de l’Evangeli segons St Lluc (1, 35-38).
L’àngel digué a Maria:

- L’Esperit Sant vindrà sobre teu i el poder de l’Altíssim et 
cobrirà amb la seva ombra; per això el fruit que naixerà serà 
sant i l’anomenaran Fill de Déu. També Elisabet, la teva 
parenta, ha concebut un fill a les seves velleses; ella, que era 
tinguda per estèril, ja es troba al sisè mes, perquè per a Déu 
no hi ha res impossible.

Maria va dir:
- Sóc l’esclava del Senyor: 
que es compleixin en mi les teves paraules.

I l’àngel es va retirar.

Vols veure aquests testimonis complerts...
Escaneja el “codi QR” que els hi acompanya!

 Som un matrimoni de St Feliu de Llobregat  
casats fa 11 anys, amb un nuviatge de gairebé 10.

Ens vam conèixer a la catequesi de confirmació, a la parròquia 
de Sant Joan Baptista de la nostra ciutat. 

La nostra crida a la vida matrimonial es va anar refermant 
durant els anys de nuviatge, que ens van permetre conèixer-
nos, comprendre’ns, reconèixer i acceptar les nostres diferències 
i les nostres fragilitats, respectar-nos i anar creant un projecte 
comú de família.

Tot i la convicció de sentir-nos molt estimats per Déu, 
experimentem, com Maria, que el nostre «fiat» es realitza des 
de la incertesa de no saber com s’aniran concretant els seus 
plans en la nostra família.

Hola, em dic Lluís Vidal i sóc seminarista de Vic. Un dia, quan 
tenia 15 anys un mossèn amb qui parlava habitualment, em 
va preguntar si mai m’havia plantejat ser sacerdot. Aquella 
pregunta em va deixar intranquil i vaig començar a portar a 
l’oració i a reflexionar si el Senyor realment m’estava 
demanant que el servís com a sacerdot. Recordo que quan 
em vaig decidir a fer definitivament el pas, a dir-li que sí, el 
Senyor em va fer donar molta pau i una alegria profunda.

El meu consell per a un jove que s’estigui plantejant la 
vocació és, en primer lloc, resar molt, passar moltes hores 
amb Déu per poder descobrir quina és la seva voluntat. En 
segon lloc, no tenir por i ser valent a l’hora de dir que sí al 
Senyor, amb la certesa que Ell no pren res i ho dona tot!

https://youtu.be/oh4DnVvLzQQ
https://youtu.be/IA42nxGgDwg


VocationGO
Una aplicació per pregar 

per les vocacions.

Instal.leu-vos la app !!!

Vetlla Vocacional

Cant d’Inici

Vós heu passat vora l’aigua, 
no cercàveu el noble ni el savi, 
voleu només que jo us segueixi.

Senyor, em mireu amb dolcesa, 
somrient, m’adreceu la paraula, 
a la sorra he deixat rems i barca, 
junt amb vós cercaré un altre mar.

Vós sabeu bé que a la barca 
no conservo ni l’or ni l’espasa, 
només la feina i les meves xarxes.

Vós m’heu cridat a seguir-vos 
per les ones cercant esperança. 
Amic Fidel, féu que no us deixi.

Salm
Beneiré el Senyor en tot moment,
tindré sempre als llavis la seva lloança.
La meva ànima es gloria en el Senyor;
se n'alegraran els humils quan ho sentin.

R. Tasteu, i veureu que n'és, de bo, el Senyor,  
 feliç l’home que s’hi refugia.

Tots amb mi glorifiqueu el Senyor,
exalcem plegats el seu nom.
He demanat al Senyor que em guiés;
ell m'ha escoltat, res no m'espanta. R.

Alceu vers ell la mirada. Us omplirà de llum,
i no haureu d'abaixar els ulls avergonyits.
Quan els pobres invoquen el Senyor,
els escolta i els salva del perill. R.

Acampa l'àngel del Senyor
entorn dels seus fidels, per protegir-los.
Tasteu i veureu que n'és de bo el Senyor;
feliç l'home que s'hi refugia. R.

Sants del Senyor, venereu-lo;
venereu-lo, i no us mancarà res.
Els rics s'empobriran, passaran fam,
però als qui busquen el Senyor
no els faltarà cap bé. R.

MEDITACIÓ

Déu té la iniciativa de la vocació. Ell crida quan vol, i desitja que 
tota persona humana respongui amb llibertat. I Déu ens crida 
a tots a ser pescadors d’homes, a rescatar a tantes persones 
ofegades pel pecat, i a ser portadors del seu missatge per tal que 
cada vegada hi hagin més persones que el coneguin, i l’estimin.

PREGÀRIA DELS FIDELS

Lloem el Senyor, que ha enriquit a la seva Església amb el do 
del sacerdoci, amb les múltiples formes de vida consagrada 
i amb altres innombrables gracies per a la edificació del seu 
poble i per al servei de la humanitat. Preguem al Senyor.

Donem gràcies al Senyor, que continúa fent la seva crida, i a la 
que molts joves i altres persones responen amb generositat 
actualment i en distintes parts de la seva Església. Preguem 
al Senyor.

Preguem al Senyor per les nostres infidelitats i febleses, que 
possiblement són causa de desànim i descoratge per tal que 
altres persones puguin respondre a la crida del Déu. Preguem 
al Senyor.

Demanem amb fervor al Senyor que concedeixi als pastors 
d’ànimes, a les religioses i religiosos, i als missioners, els dons 
de la saviesa, consell i prudència per ser instruments de la 
crida al servei de Déu i dels germans.  Preguem al Senyor.

ORACIÓ

Oh, Jesús, Etern Sacerdot, no deixeu d’enviar nous sacerdots 
i consagrats a la vostra Església, pastors segons el vostre Cor. 
Necessitem ministres de la vostra gràcia i del vostre amor. Ells 
ens consolen en el vostre nom, alimenten la nostra esperança, 
enforteixen la nostra fe, augmenten el nostre amor. Els necessitem, 
Senyor, perquè us necessitem a Vós perquè necessitem el vostre 
amor; no ens deixeu sols, Senyor. Envieu treballadors a la vostra 
vinya; envieu pescadors d’homes que ens atreguin a les xarxes 
de la vostra misericòrdia; envieu pastors segons el vostre Cor. Us 
ho demanem, per Crist Senyor nostre.  Amén

http://onelink.to/swtx4c


Delegació de Pastoral Vocacional

Mn. Jaume Casamitjana

jaumecasamitjana@hotmail.com

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!

656 366 337

la Mare de déu, Model de tota vocacIó no va tenIr por de dIr el seu 
“fIat” a la crIda del senyor. ella ens acoMpanya I ens guIa. aMb 
l'audàcIa generosa de la fe, MarIa va cantar l'alegrIa de sortIr de 
sI MateIxa I confIar a déu els seus projectes de vIda.

    Papa Francesc

    29 de març del 2015. Diumenge de Rams.

-	 Sortir.	Una	ESgléSia	En	movimEnt,	capaç	d’ampliar	ElS	propiS	confinS	pErò	
aMb la Mesura aMpla del cor MIserIcordIós de déu.

i	dE	llEgir	En	profUnditat	i	Entrar	En	la	vida	dE	l’altrE	SEnSE	fEr-ho	SEntir	mai	
nI aMenaçat nI jutjat.

-	 trUcar.	no	tingUin	por	d’anUnciar	l’EvangEli,	dE	trobar,	d’oriEntar	la	vida	
dels joves.

Papa Francesc

21 d’octubre de 2016.

Congrés internacional 

de Pastoral Vocacional

- veure. la nostra MIrada ha de ser atenta, sense prosa, capaç d'aturar-se 


