
Novembre de 2011
Diòcesis amb seu a Catalunya

Cadena de pregària
per les vocacions

Cada any pel novembre les diòcesis amb seu a 
Catalunya fem una cadena de pregària per les vocacions.
Amb aquesta iniciativa volem encomanar a Déu la nostra 
acció pastoral i ens fem ressò de les paraules del Mestre: 
«La collita és abundant, però hi ha pocs segadors. 
Demaneu a l’amo dels sembrats que hi faci anar més segadors» 

(Mt 9, 38) 



La Jornada Mundial de la 
Joventut ens ha donat un 
nou alè i nova esperança 
per dinamitzar la pastoral 
juvenil ordinària i la pastoral 
vocacional. Confiem en la 
paraula del Senyor que ens 
diu: “Pregueu a l’Amo dels 
sembrats que enviï treba-
lladors al seu sembrats” (cf. 
Mt 9, 38; Lc 10, 2). Estem 
segurs que el senyor dels 
sembrats no permetrà que 
faltin a l’Església segadors 
per als seus camps. La 
iniciativa és d’Ell, i també 
per tant l’interès principal. 
Per la nostra part hem de 
fomentar la consciència 
d’aquesta realitat de la vo-
cació en els nens, adoles-
cents i joves, en els pares 
i en els educadors, en els 
pastors i en els sacerdots, 
en els consagrats i, en de-
finitiva, en tot el poble de 
Déu. 
Escoltem la paraula del 
Senyor, que ens diu una 
vegada i una altra: “No tin-
gueu por”. Aquí i ara, dos 
mil anys després, el Senyor 
continua cridant, i surt a 
l’encontre en el camí de 
molts joves per omplir de 

plenitud llurs vides. La nos-
tra missió és la de sembrar, 
acompanyar-ne el creixe-
ment i ajudar-hi a destriar. 
Una sembra oportuna i 
confiada, sostinguda amb 
l’oració personal i amb la 
pregària de tota l’Església. 
Una sembra que comen-
ça pel testimoniatge de 
vida dels propis sacerdots 
i per una proposta vocaci-
onal sense complexos ni 
reserves. Després vindrà 
l’acompanyament ple de 
paciència i de respecte. I 
finalment, ajudar a destriar 
i a descobrir la voluntat de 
Déu en la vida de la perso-
na concreta de tal manera 
que doni una resposta ge-
nerosa a la crida de Déu.
Els moments essencials 
de la pastoral vocacional 
es troben en l’oració i en 
la celebració de la litúrgia. 
L’oració, la meditació de la 
Paraula de Déu i la celebra-
ció dels sagraments consti-
tueixen l’espai ideal perquè 
el jove pugui descobrir la 
veritat de la seva ser i la 
voluntat de Déu en la seva 
vida. Alhora, tota l’Església 
diocesana ha de resar per 

les vocacions. Aquesta és 
la primera i fonamental ac-
tivitat de la pastoral vocaci-
onal. L’Eucaristia, font i cul-
minació de la vida cristiana, 
ha de ser el centre vital de 
la comunitat que prega per 
les vocacions.
Tots som responsables en 
el treball de la pastoral vo-
cacional i en la pregària per 
les vocacions. Un deure de 
tots i un deure de sempre. 
En primer lloc del Bisbe i 
del seu presbiteri. També 
cal promoure grups vocaci-
onals formats per persones 
que ofereixin la seva pregà-
ria i el seu sacrifici de cada 
dia per aquesta intenció. 
Els fidels laics tenen una 
gran importància, especi-
alment els catequistes, els 
professors, els educadors i 
els animadors de la pasto-
ral juvenil. També calç impli-
car-hi els nombrosos grups, 
moviments i associacions 
de fidels laics. Una respon-
sabilitat particular està con-
fiada a la família cristiana. 
El futur dels vocacions està 
en mans de Déu i la respos-
ta a la seva crida en el cor 
dels candidats. Ara bé, la 

pregària és la nostra força, 
una força incontenible. Per 
això el Senyor ens exhorta 
a pregar per les vocacions.
La JMJ ha estat un moment 
molt especial de gràcia i 
amor de Déu en el qual els 
joves han trobat respostes 
a les grans qüestions de 
l’existència humana, a les 
preguntes essencials, i tam-
bé ha estat un moment es-
pecial de gràcia per al dis-
cerniment vocacional. Hi ha 
joves que tenen clar el seu 
projecte de vida i la seva vo-
cació. Uns altres es troben 
cercant respostes, senyals 
en el camí que els ajudin 
a prendre una decisió. Cal 
que segueixen preguntant: 
“què vols, Senyor de mi?” i 
que estiguin atents als sig-
nes de resposta que el Se-
nyor els oferirà. Demanem 
als malalts i a les persones 
de vida contemplativa que 
s’uneixin a la nostra cadena 
d’oració i ens encomanem 
especialment a la guia i a la 
intercessió de María, Mare 
de Déu i Mare nostra.

+ Josep Àngel saiz Meneses

Bisbe de Terrassa
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“Pregueu a l’Amo 
dels sembrats 
que enviï 
treballadors al 
seu sembrats” 
(cf. Mt 9, 38; Lc 10, 2)



En concloure aquesta ino-
blidable Jornada Mundial 
de la Joventut voldria do-
nar-vos les gràcies molt 
vivament pel vostre servei 
inestimable. És un deure de 
justícia i una necessitat del 
cor. Moltes gràcies per la 
vostra dedicació. 

Molts de vosaltres heu ha-
gut d’ocupar-vos en tas-
ques de servei. Heu fet 
realitat les paraules del 
Senyor: «Si algú vol ser el 
primer, que es faci el darrer 
de tots i el servidor de tots» 
(Mc 9,35). Tinc la certesa 
que aquesta experiència 
us haurà enriquit a tots en 
la vostra vida cristiana, que 
és fonamentalment un ser-
vei d’amor. 

En tornar ara a la vos-
tra vida ordinària, us ani-
mo que guardeu en el cor 
aquesta joiosa experiència i 
que creixeu cada dia més 
en l’entrega a Déu i als ho-
mes. És possible que en 
molts de vosaltres s’hagi 
despertat tímidament o 
poderosament una pre-
gunta molt senzilla: Què 

vol Déu de mi? Quin és 
el seu designi sobre la 
meva vida? Em crida 
Crist a seguir-lo més de 
prop? No podria jo gas-
tar la meva vida sencera 
en la missió d’anunciar al 
món la grandesa del seu 
amor a través del sacer-
doci, la vida consagrada 
o el matrimoni? Si ha sor-
git aquesta inquietud, dei-
xeu-vos portar pel Senyor i 
oferiu-vos al servei d’aquell 
que «no ha vingut a ser ser-
vit, sinó a servir i a donar la 
seva vida en rescat per tot-
hom» (Mc 10,45). La vostra 
vida aconseguirà una pleni-
tud insospitada. 

Qui valora la seva vida des 
de la perspectiva del servei 
sap que a l’amor de Crist 
només es pot respondre 
amb amor, i això és el que 
us demana el Papa en 
aquest comiat: que res-
pongueu amb amor a qui 
per amor s’ha entregat 
per vosaltres.

Paraules de comiat 
del papa Benet XVI als 
voluntaris de la JMJ 2011

HiMNE

Un sol Senyor, una sola fe, un sol baptisme, 
un sol Déu i Pare!

1. Cridats a conservar la unitat de l’Esperit,
en el vincle de la pau, cantem i proclamem.

2. Cridats a formar un sol cos en un sol Esperit,
cantem i proclamem.

3. Cridats a participar d’una sola esperança
en el Crist, cantem i proclamem.

SalMS

ant. Jesús cridà els seus deixebles i els donà el 
nom d’apòstols

Lloeu el Senyor, tots els pobles,
glorifiqueu-lo totes les nacions;

el seu amor per nosaltres és immens,
la fidelitat del Senyor durarà sempre.

glòria...

ant. Jesús cridà els seus deixebles i els donà el 
nom d’apòstols

ant. Ho abandonaren tot i se n’anaren amb el 
Redemptor

glorifica el Senyor, Jerusalem,  
Sió, canta lloances al teu Déu,  
que assegura les teves portes 
i beneeix dintre teu els teus fills. 

Manté la pau al teu territori  
i et sacia amb la flor del blat.  

«Si algú vol ser el 
primer, 

que es faci 
el darrer de tots i 

el servidor 
de tots» 



Envia ordres a la terra  
i la seva paraula corre de pressa, no es detura. 

Anuncia les seves paraules als fills de Jacob,  
als fills d’Israel els seus decrets i decisions.  
No ha obrat així amb cap altre poble,  
no els ha fet conèixer les seves decisions.

glòria...

ant. Ho abandonaren tot i se n’anaren amb el 
Redemptor

ant. Vosaltres sou els meus amics, perquè heu 
perseverat en el meu amor

Beneït sigui el Déu i Pare 
de nostre Senyor Jesucrist,
que ens ha beneït en Crist 
amb tota mena de benediccions espirituals 
dalt del cel.

Ens elegí en ell abans de crear el món, 
perquè fóssim sants, irreprensibles als seus ulls.

Per amor ens destinà a ser fills seus per Jesucrist, 
segons la seva benèvola decisió, 
que dóna lloança a la grandesa dels favors 
que ens ha concedit en el seu Estimat. 

En ell, hem estat rescatats
amb el preu de la seva sang.
Les nostres culpes han estat perdonades.

La riquesa dels favors de Déu 
s’ha desbordat en nosaltres.
Ell ens ha concedit
tota aquesta saviesa i penetració que tenim.

Ens ha fet conèixer el secret de la decisió benèvola 
que havia pres,
per executar-la quan els temps fossin madurs:

Ha volgut unir en el Crist tot el món,
tant el del cel com el de la terra.

glòria...

ant. Vosaltres sou els meus amics, perquè heu 
perseverat en el meu amor

lECtURa

Dels Fets dels Apòstols (2, 42-47)

Els germans eren constants a assistir a l’ensenyament 
dels apòstols, a posar en comú els seus béns i a reunir-
se per partir el pa i per a la pregària. Tothom sentia 
un gran respecte, i els apòstols feien molts prodigis i 
miracles.

Tots els creients vivien units i tenien en comú tots els 
seus béns; venien les seves propietats i les altres coses 
que posseïen per distribuir entre tots el diner, segons 
les necessitats de cadascú.

Cada dia assistien unànimement al culte del temple. 
Després, a casa, partien el pa i prenien junts el seu 
aliment amb senzillesa i alegria, cantant les lloances 
de Déu. Tot el poble els apreciava. Cada dia el Senyor 
afegia nova gent a la comunitat perquè fossin salvats.



MagNífiCat

La meva ànima magnifica el Senyor, 
el meu esperit celebra Déu que em salva, 
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa. 

Des d’ara totes les generacions 
em diran benaurada, 
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.

El seu nom és sant, 
i l’amor que té als qui creuen en Ell 
s’estén de generació en generació. 

Les obres del seu braç són potents: 
dispersa els homes de cor altiu, 
derroca els poderosos del soli 
i exalça els humils. 
omple de béns els pobres, 
i els rics se’n tornen sense res. 

Ha protegit Israel, el seu servent, 
com havia promès als nostres pares; 
s’ha recordat del seu amor a Abraham 
i a la seva descendència per sempre.

glòria

PREgàRiES
Preguem el Senyor perquè pel do de l’Esperit susciti  
en les nostres esglésies tota mena de vocacions, 
preguem tots junts dient:

Escolteu Senyor la vostra església i beneïu-la

1. Preguem pel Papa Benet, pel nostre Bisbe N., pels 
preveres i els diaques, perquè amb la seva paraula i 

la seva vida segueixin essent testimonis de l’Evangeli. 
Preguem.

2. Preguem per les llars cristianes, que compartint 
la fe en família aconsegueixin aquell ambient propici 
per tal que hi sorgeixin persones disposades a 
comprometre’s en el matrimoni, el sacerdoci o la vida 
consagrada. Preguem.

3. Preguem perquè sempre hi hagi cors joves 
disposats a seguir la crida de Déu i a dedicar la seva 
vida al servei dels germans. Preguem.

4. Preguem pels qui pateixen, pels qui viuen en 
soledat, pels malalts i marginats, que trobin persones 
que els facin costat i disposades a ajudar-los. 
Preguem.

5. Preguem per tots nosaltres mateixos, que sapiguem 
agrair al Senyor la vocació que hem rebut i ens hi 
mantinguem. Preguem.

PaRENoStRE

oració

Concediu, Senyor, a la vostra Església 
el do de noves vocacions 
al matrimoni, al sacerdoci i a la vida consagrada.
I feu que tots els fidels visquem alegres 
el lliurament de la nostra vida
al servei als germans. 
vós que viviu i regneu
pels segles dels segles. Amén.


