
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Delegació diocesana de Pastoral Vocacional 

Carrer d'Armenteres, 35 · 08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) · Tel. 93 632 76 30 Fax 93 632 76 31 
vocacional@bisbatsantfeliu.cat 

Sant Feliu de Llobregat, 9 de setembre de 2011 
 

 
 
Benvolguts, 

 
La Delegació de Pastoral Vocacional ens posem en contacte amb vosaltres per a desitjar-vos un 
bon inici de curs i informar-vos de diferents assumptes: 

 

1. Un dels objectius que ens marquem en aquest curs és iniciar el que hem anomenat: ESPAI 

VOCACIONAL. Durant tot el curs passat els membres de la delegació, amb el Senyor 
Bisbe, hem anat definint aquest Espai com una oferta als joves de les nostres comunitats, 

on poder discernir la crida de Déu. Hem marcat tres trobades al llarg del curs que es faran a 
la Casa de l’Església de 17 a 19 h.: 

 
� Diumenge 11 de desembre. 
� Diumenge 25 de març. 

� Diumenge 20 de maig. 
 

Tots som conscients de la importància i el repte de saber acompanyar els nostres joves en la 

recerca de la seva vocació. Volem posar-nos al vostre servei per a oferir un espai amb 
diferents propostes de pregària, testimonis, i experiències vocacionals. 

 

2. Enguany la Presència Vocacional dels membres de la Delegació, juntament amb la 

Cadena de Pregària per les Vocacions, la farem al llarg del mes de novembre, a la 
Parròquia de Sant Sadurní d’Anoia i l’Arxiprestat d’Anoia. 

 

3. Una de les activitats que volem potenciar és la Trobada d’Escolans. Enguany serà la 

tercera i es farà el dissabte dia 3 de desembre a les 17 h. a Sant Sadurní d’Anoia, coincidint 
amb la cloenda de la presència vocacional. 

 

4. Les dues Jornades que prepararem seran: El dia del Seminari i la Jornada Mundial de 

Pregària per les Vocacions. Aquesta darrera jornada se celebrarà el diumenge 29 

d’abril, diumenge del Bon Pastor. I la prepararem juntament amb la Delegació de Vida 

Consagrada i de Joventut. 
 

De totes aquestes activitats us tindrem informats oportunament. Per últim us comuniquem que 

en uns dies podreu visitar el blog de la Delegació, on trobareu diferents informacions, materials, 
etc. 
 

Rebeu una cordial salutació, 
 

 
Joan-Pere Pulido i Gutiérrez, pvre. 

Delegat de Pastoral Vocacional 


