
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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, 18 d’octubre de 2007 
 
Benvolguts/des: 
 
Aprofito l’avinentesa d’aquesta carta per presentar-vos la meva disponibilitat al servei de la diòcesi de 
Sant Feliu de Llobregat en la pastoral vocacional, juntament amb l’equip de la delegació i tot donant les 
gràcies a Mn. Pere Milà i Vidal pel seu servei realitzat fins ara.  
 
La delegació diocesana de Pastoral Vocacional, juntament amb la inquietud de sensibilitzar per la 
pregària per les vocacions, ha organitzat diferents activitats: La cadena de  pregària per les vocacions , 
realitzada el mes de novembre dels dos darrers cursos; La campanya “Aquí preguem per les 
vocacions” , encetada el curs passat, i diferents materials: tríptics, cartells, etc.  
 
Continuarem el treball fet que es fonamenta en la responsabilitat de pregar per les vocacions 
sacerdotals i altres carismes, especialment vetllant per la família cristiana, lloc primigeni del cultiu de 
tota vocació cristiana. Inquietud a la que ens convida el mateix Crist i que ens aplega a tots, preveres, 
religiosos, diaques, laics, com una veritable “Casa de  comunió” , així ens ho diuen els nostres bisbes 
en el document “Creure en l’Evangeli i anunciar-lo amb nou ardor”: Si fem que la nostra Església sigui 
sempre “casa” de comunió, podrà ser “escola” de comunió enmig del nostre poble, i, ben unida en 
comunió, sortirà amb nou ardor i amb esperança a l’entusiasmadora missió que Jesucrist mateix li ha 
confiat: “Aneu a tots els pobles i feu-los deixebles meus. .. Jo sóc amb vosaltres  dia rere dia fins a 
la fi del món” (n.8d).  
 
Moltes són les possibilitats que tenim al nostre abast per a concretar la nostra pregària per les 
vocacions, personalment i en les nostres comunitats. Aquest es l’objectiu de la campanya “Aquí 
preguem per les vocacions” . Els cartells ja els teniu i els podeu fer servir per a definir un espai 
continuat de pregària per les vocacions: Pot ser en un grup de pregària que ja estigui format en la vostra 
comunitat; pot ser en una pregària en les nostres celebracions dominicals; pot ser, sempre que la litúrgia 
ens ho permeti, fent els formularis per les vocacions que ens ofereix el missal.  
 
Ara, juntament amb totes les diòcesis catalanes, tornem a presentar La cadena de  pregària per les 
vocacions . Com ja s’ha fet aquests dos darrers cursos, al llarg del mes de novembre som convidats a 
pregar per les vocacions. A la nostra diòcesi de ant Feliu de Llobregat li corresponen les 24 hores dels 
dies 9, 19 i 29 de novembre . Per aquesta ocasió us presentem un cartell i un fulletó per a la pregària 
vocacional. També us convidem a participar, o bé unir-vos amb la vostra pregària, en l’Eucaristia 
presidida pel senyor bisbe Agustí el dia 29 de novembre, a les 20 h. a la S.E. Catedral de Sant Llorenç.  
 
Restem a la vostra disposició, units en la pregària del Bon Pastor: Pregueu, doncs, a  'amo dels 
sembrats que hi enviï més segadors (Mt 9,38) . 
 

Mn. Joan-Pere Pulido 
Delegat diocesà de Pastoral Vocacional 

 


