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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

https://www.cadenadepregaria.cat/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Donar la vida pel Crist, 

  significa viure des de l’amor.

Donar la vida pel Crist, per aquesta família, significa 
viure des de l’amor. Perquè quan un estima de veritat, 
allò que li fa il·lusió és compartir la vida amb l’altra i 
amb Déu. Quan es comença a sortir amb una parella 
no s’ha de tenir por a posar al Crist també en aquesta 
relació. És el què diem cada dia a l’eucaristia:  “Per 
ell, amb ell i en ell”, perquè quan un fa experiència 
de l’amor de Déu comença fent les coses per Crist, 
després amb el temps se n’adona que es fa amb 
el Crist i finalment, quan s’ha teixit una veritable 
complicitat amb Déu, te n’adones que vius 
en Crist.

1. Exposició al Santíssim

2. Monició      
       
Senyor, a qui aniríem?     
Només Tu dónes vida eterna. Només Tu ets el pa 
viu baixat del cel. Només Tu ens estimes de debò, 
Senyor, i a Tu volem estimar-te, no perquè ens hagis 
donat pa, sinó perquè Tu ets el Pa.     
Ajuda'ns a ser-te fidels sempre, i a respondre "sí" a les 
teves paraules que ens criden a viure l’Evangeli, la 
teva Bona Notícia per a tothom.

3. Paraula de Déu. Lc 5, 8-10

4. Pregàries:

• Pel papa Francesc, testimoni universal de caritat. 
Demanem al Pare que segueixi mantenint la seva 
fortalesa perquè segueixi confirmant en la fe, en 
l'esperança i la unitat a tots els cristians. Preguem. 

• Pel nostre bisbe N., perquè dugui a terme la seva 
tasca de pastor d'aquesta Església diocesana, 
tenint els mateixos sentiments de Crist, Bon Pastor. 
Preguem.

• Pel nostre món, per les seves ferides i divisions. Per 
la justícia i la pau. Pel diàleg entre les diverses 
religions i cultures. Preguem ...

https://www.youtube.com/watch?v=4kAp4fS1YcA
https://youtu.be/1ncOrs4Zwlc


VocationGO
Una aplicació per pregar 

per les vocacions.

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

• Per les famílies. Demanem que siguin un lloc 
de creixement en humanitat, perquè els pares 
compleixin la seva vocació d'educadors; que els 
fills segueixin la vocació a la que tu els crides. 
Preguem ...

• Pel nostre seminari diocesà, per quants en ell 
es formen i han estat cridats a seguir la vocació 
de servei al sacerdoci. Perquè responguin amb 
generositat i entrega a la invitació del Mestre. 
Preguem ...

• Perquè el Senyor desvetlli en els cor dels joves 
el desig de consagrar-se en la vida religiosa. 
Preguem…

• Per tots els cristians laics, lliurats a servei de 
les nostres comunitats. perque siguin aquesta 
presència en el món de l'amor de Déu que es 
lliura. Preguem ...

5. Oració final

Fill de Déu, enviat pel Pare als homes de tots els 
temps i de totes les parts de la terra, us invoquem 
per mitjà de Maria, Mare teva i Mare nostra: fes 
que a l'Església no faltin les vocacions, sobretot les 
d'especial dedicació al teu Regne.

Jesús, únic Salvador de l'home, et preguem pels 
nostres germans i germanes que han respost "sí" a 
la teva crida al sacerdoci, a la vida consagrada i a la 
missió. Fes que la seva existència es renovi dia a dia, 
i es converteixin en Evangeli viu.

Tu, que ets Déu, i vius i regnes amb el Pare i l'Esperit 
Sant pels segles dels segles. Amén.

6. Benedicció del Santíssim i reserva.

 

 
 

Entenem que el nostre lliurament comporta 
un risc, si ho fem volent viure segons els valors 
que Ell ens va transmetre. Cosa que signiofica 
viure en la confiança amb Déu davant els 

problemes que podem tenir. Viure 
d’acord a l’Evangeli amb llibertat 

i no lligats a les coses 
materials.

http://onelink.to/swtx4c


Delegació de Pastoral Vocacional

Mn. Joaquim Blas
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

Missatge del Sant Pare Francesc per a la 56 Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions
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