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(Lc 11,9)

DEMANEU

cadena de pregària

per les vocacions



Mapa portada cedit per la revista Foc Nou

ORACIÓ DE  BENET XVI

Verge i Mare, Santa Maria,
que vau donar escalf a la primera comunitat,

en la qual “tots perseveraven unànimes en l’oració”,
ajudeu l’Església a ser, en el món d’avui, icona de la Trinitat,

signe clar de l’amor diví envers tots els homes.

Verge Maria, que vau respondre amb promptitud a la crida del Pare, dient:
“Aquí em teniu. Sóc l’esclava del Senyor”,

intercediu perquè no faltin, en el poble cristià, servidors de la joia divina:

Sacerdots que, en comunió amb el seu Bisbe, anunciïn fidelment l’Evangeli
I celebrin els sagraments, vetllin pel poble de Déu

I estiguin disposats a evangelitzar tota la humanitat.

Que augmentin el nombre de les persones consagrades, que vagin contra corrent,
Vivint els consells evangèlics de pobresa, castedat i obediència,

I donin testimoni profètic de Crist i del seu alliberador missatge de salvació.

Maria, que vau comprendre com ningú el sentit de les paraules de Jesús:
“La meva Mare i els meus germans són

els que escolten la paraula de Déu i la practiquen”,
feu que els germans i germanes

cridats pel Senyor a particulars vocacions en l’Església,
aprenguin a escoltar el vostre diví Fill.

Ajudeu-nos a tots a dir amb la vida:
“Aquí em teniu, Déu meu, vull fer la vostra voluntat

c a d e n a d e p r e g à r i a p e r l e s v o c a c i o n s



Perquè sigui anunciat l’Evangeli

Un nou any, els Delegats de Pastoral Vocacional de les 10 Diòcesis amb seu a Catalunya,
animats pel bon ressò que ha anat tenint els darrers anys la iniciativa de pregar ininte-
rrompudament amb una cadena de pregària per les vocacions, ens proposen unir les nos-
tres súpliques perquè el Senyor ens faci el do de noves vocacions al ministeri sacerdotal,
a la vida consagrada i a la vida esponsal i cristiana. Serà així com podrà ser anunciat
l’Evangeli a les noves generacions!

El proppassat mes d’octubre s’iniciava a Sallent (Bages) la commemoració dels 200 anys
del naixement de Sant Antoni Maria Claret i Clarà, el gran apòstol incansable de la missió
cristiana arreu de Catalunya. El Pare Claret, nascut a Sallent el 1807, morí exiliat a
Fonfreda (Llenguadoc, França) el 1870. Fou obrer teixidor, i als 22 anys entrà al Seminari
de Vic on fou ordenat de prevere el 1835. De seguida neix en ell el fervor missioner en un
moment en què Catalunya vivia convulsions i canvis que podrien dur-la a defallir en la seva
fe. Predicà moltes missions populars anant a peu i amb un pobre farcell per tot Catalunya,
de tal manera que el poble se’l va estimar molt i l’anomenava “l’apòstol català”.

Era molt bon predicador, convençut i convincent. Tenia molta traça a escriure fulls volants
i llibrets de formació catequística en llengua catalana, que escampava pertot arreu. En
col·laboració amb el bisbe d’Urgell Josep Caixal fundà la Llibreria Religiosa per difondre
obra cultural catòlica. El 1849 reuní una quants companys i fundà la “Congregació de
Missioners Fills de l’Immaculat Cor de Maria”, o Claretians. El 1851 fou nomenat
Arquebisbe de Santiago de Cuba on dugué a terme una obra missionera i social admira-
ble. Retorna a Madrid com a confessor reial, ho aprofita també per a missionar acompan-
yant les visites reials per Espanya, i s’ha d’exiliar a França on mor esgotat. Havia pogut par-
ticipar com a pare conciliar del Concili Vaticà I. Publicà moltíssim i amb format concís, per-
què tothom el captés. La seva obra “Camí dret i segur per anar al cel” és l’obra catalana
més divulgada al segle XIX, i es podia trobar a totes les cases. 

Necessitem missioners ardents i coratjosos en els nostres temps!. Demanem-los enguany
amb la cadena de pregària per intercessió de Sant Antoni Mª Claret. Els Bisbes de
Catalunya en el nostre recent document ”Creure en l’Evangeli i anunciar-lo amb nou
ardor” exhortem que tots els cristians ens posem en estat de missió, tot recordant els
sants que com el P. Claret ens estimulen a treballar sense parar per la comunió i l’anunci
de la nostra fe a un món que s’ha tornat relativista i materialista. I al cor de la missió, és
evident que ha de vibrar la pregària feta d’amor al Crist i als germans. Que aquest esperit
missioner sigui enguany ben patent en la pregària per les vocacions.

+JOAN-ENRIC VIVES 
Bisbe d’Urgell i
Encarregat de Pastoral Vocacional

Diòcesis amb seu a Catalunya - Novembre 2007
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cadena de pregària per les vocacions

HIMNE

Veniu, oh Esperit Sant, aura divina
Baixeu del cel els cors que heu creat;
Pentecostes l’obra del Crist culmina:
Veniu, amor sagrat

Amb vostres dons se sent l’Església ardida
I surt al món, el Crist glorificat;
Vós embelliu sa Esposa remida, 
Verger que ès d’amor sant.

A Vós, Pare etern, donem lloança
I a Jesucrist, el nostre Redemptor;
Honor a vós, Amor, que sou gaubança
Dels fills d’adopció. Amén. Al·leluia

SALMS

SALM 138 (137)
Ant. Es admirable com ho sabeu tot, Senyor;
tan admirable que no ho puc entendre.

Senyor, has penetrat els meus secrets i em
coneixes, 
2 tu saps quan m’assec i quan m’aixeco; 
descobreixes de lluny estant els meus propòsits, 
3 saps prou bé si camino o si reposo, 
et són coneguts tots els meus passos. 

4 Encara no tinc als llavis la paraula, 
que tu, Senyor, ja la veus pronunciada. 
5 M’estrenys a banda i banda, 
has posat damunt meu la teva mà. 

6 No puc abastar un saber tan admirable; 
és tan elevat que no el puc entendre. 
7 On aniria lluny del teu esperit? 
On fugiria lluny de la teva presència? 

8 Si pujava dalt al cel, hi ets present, 
si m’ajeia als inferns, també t’hi trobo. 
9 ¿Provaré de prendre les ales de l’aurora? 
¿Aniré a viure a l’altre extrem del mar? 

10 També allà les teves mans m’hi portarien, 
també allà m’hi vindrien a buscar. 
11 ¿Diré, doncs, que m’amaguin les tenebres 
i tingui per llum la negra nit? 

12 Per a tu no són fosques les tenebres 
i la nit és tan clara com el dia: 
llum o fosca et són igual. 
13 Tu has creat el meu interior, 
m’has teixit en les entranyes de la mare. 

14 Et dono gràcies perquè m’has fet tan
admirable, 
les teves obres són meravelloses: 
ho reconec amb tota l’ànima. 

15 Res del meu cos no et passava per alt 
quan jo m’anava fent secretament, 
com un brodat en el fons de la terra. 
16 Els teus ulls em veien abans d’estar format, 
i els anys que em destinaves 
eren tots escrits en el teu llibre, 
abans que n’existís un de sol. 

17 Déu meu, com podria ponderar els teus
designis? 

OFICI DE LECTURA

Sigueu en nosaltres,  Déu nostre.
Senyor, veniu a ajudar-nos

Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant. Com era al principi, ara i sempre i pels
segles dels segles. Amén. Al·leluia.



Com podria comptar-los d’un a un? 
18 Si m’hi posava, serien més que els grans de
sorra! 
Em desvetllo i encara estic amb tu. 

19 Déu meu, si et dignessis fer morir l’injust! 
I vosaltres, sanguinaris, allunyeu-vos de mi! 
20 Ells pronuncien el teu nom amb traïdoria, 
són enemics teus: juren en va pel teu nom. 

21 Senyor, ¿no he d’avorrir els qui t’avorreixen 
i detestar els qui es rebel·len contra tu? 
22 Els avorreixo amb tota l’ànima, 
els considero enemics meus. 

23 Déu meu, penetra els meus secrets i coneix
el meu cor, 
examina’m per conèixer què desitjo. 
24 Mira si vaig per camins d’idolatria 
i guia’m per camins eterns. 

Gloria.
Ant. Es admirable com ho sabeu tot, Senyor;
tan admirable que no ho puc entendre

SALM 40 (39) , 2-14. 17-18
Ant. “Déu meu, vinc a fer la vostra voluntat”

Tenia posada l’esperança en el Senyor, 
i ell, inclinant-se cap a mi, 
ha escoltat el meu clam. 
3 M’ha tret de la fossa profunda, 
del llot i del fangar. 

Ha plantat els meus peus sobre la roca 
i m’hi sento segur. 
4 Ha inspirat als meus llavis un càntic nou, 
un himne de lloança al nostre Déu. 

Tots els qui ho veuen veneren el Senyor 
i posen en ell la confiança. 
5 Feliç l’home que confia en el Senyor 
i no busca l’ajut dels idòlatres, 
que es refien d’esperances enganyoses! 

6 Com has pensat en nosaltres, 
Déu incomparable! 

Quantes meravelles has fet, 
Senyor, Déu meu! 
Si em proposava d’explicar-les, 
no les podria ni comptar. 

7 Tu m’has dit a cau d’orella 
que no vols oblacions ni sacrificis, 
que no demanes holocaust ni expiació. 
8 Per això et dic: «A tu em presento, 
en el llibre hi ha escrit el que has fet per mi. 

9 Déu meu, vull fer la teva voluntat: 
guardo la teva llei al fons del cor.» 
10 Anuncio amb goig la salvació 
a tot el poble reunit. 

No puc deixar d’anunciar-la; 
tu prou que ho saps, Senyor. 
11 No he amagat la teva salvació 
dins el meu cor; 
he fet conèixer el teu ajut fidel, 
la lleialtat del teu amor, 
a tot el poble reunit. 

12 I tu, Senyor, no apartis la teva misericòrdia; 
que el teu amor fidel em guardi sempre. 
13 Són tants els mals que m’envolten 
que no es poden ni comptar. 

Les meves culpes em cauen al damunt; 
de tantes que són, en perdo el compte; 
són més que els cabells del meu cap, 
i em fallen les forces. 

14 Senyor, vine a ajudar-me, 
cuita a defensar-me, Senyor!  
17 Que puguin alegrar-se i celebrar-ho 
els qui et cerquen de debò; 
que els qui estimen la teva obra salvadora 
puguin dir sempre: «És gran, el Senyor!» 

18 Jo sóc pobre i desvalgut, 
però el Senyor pensa en mi. 
Ets tu qui m’ajuda i m’allibera. 
Déu meu, no triguis més! 

Gloria.
Ant. “Déu meu, vinc a fer la vostra voluntat”
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EVANGELI SEGONS SANT MATEU 5, 1-16

1 En veure les multituds, Jesús pujà a la muntanya, s’assegué, i se li acostaren els deixebles. 2

Llavors, prenent la paraula, començà a instruir-los dient: 
3 —Feliços els pobres en l’esperit: d’ells és el Regne del cel! 
4 »Feliços els qui ploren: Déu els consolarà! 
5 »Feliços els humils: ells posseiran la terra! 
6 »Feliços els qui tenen fam i set de ser justos: Déu els saciarà! 
7 »Feliços els compassius: Déu se’n compadirà! 
8 »Feliços els nets de cor: ells veuran Déu! 
9 »Feliços els qui treballen per la pau: Déu els anomenarà fills seus! 
10 »Feliços els perseguits pel fet de ser justos: d’ells és el Regne del cel! 
11 »Feliços vosaltres quan, per causa meva, us insultaran, us perseguiran i escamparan contra
vosaltres tota mena de calúmnies! 12 Alegreu-vos-en i celebreu-ho, perquè la vostra recompensa és
gran en el cel. També així van perseguir els profetes que us han precedit. 
13 »Vosaltres sou la sal de la terra. Si la sal perd el gust, amb què la tornaran salada? Ja no és bona
per a res, sinó per a llençar-la fora i que la gent la trepitgi. 
14 »Vosaltres sou la llum del món. No es pot amagar un poble posat dalt d’una muntanya, 15 i ningú
no encén una llàntia per posar-la sota una mesura, sinó en el portallànties, perquè faci llum a tots
els qui són a la casa. 16 Que brilli igualment la vostra llum davant la gent; així veuran les vostres
bones obres i glorificaran el vostre Pare del cel.

Paraula del Senyor. Lloança a Vós oh Crist

TESTIMONIS: L’ALEGRIA DE LA VOCACIÓ

JOAN VIÑAS SALAS
Rector de la Universitat de Lleida

Em considero cristià ja que gaudeixo del do de creu-
re en Jesús, estimar-lo i tenir-lo com a model i refe-
rent en la vida. Ell em mostra el veritable camí vers
la felicitat i la vida, convertint la mort, no en un final,
sinó que per la fe és un traspàs vers la plenitud. 
A Crist l’he conegut a través dels meus pares i de
l’Església. Per tant, els hi estic per sempre agraït,
ja que dóna sentit a la meva vida. Aquesta expe-
riència és engrescadora; en moments de dolor i
sofriment m’ajuda a no enfonsar-me així com
també a no creure’m superior en moments d’èxit,
doncs tot és penúltim i tot camina vers Déu. Tots
som germans amb igualtat de dignitat i l’amor al
germà i a tota la natura m’ajuda a tenir-los-hi un
profund respecte i a no sentir-me mai absoluta-
ment sol. Aprofundint en el meu interior desco-
breixo una font d’espiritualitat, un lloc íntim de

comunicació amb Deu. M’agrada el silenci i la
interiorització i la mística, tenint com a mestres a
S. Joan de la Creu i Sta. Teresa de Jesús. La fre-
qüentació de la Eucaristia quasi a diari i de la
Reconciliació periòdicament m’omplen interior-
ment d’un goig i una pau difícils d’explicar. 
La meva vida té doncs un sentit, estimar, i per
tant, no quedar-me solament en la pregària i pràc-
tica religiosa, sinó que aquestes em donen força i
m’impel·leix a ser actiu en ajudar als altres a ser
feliços; a evangelitzar, és a dir, donar a conèixer la
Bona Nova. A casa amb l’esposa i els fills, accep-
tant la diversitat sense deixar la confrontació per
l’educació. A l’hospital, amb els malalts, procurant
que se sentin estimats, valorats i ben tractats. A la
universitat, procurant fer una docència i gestió de
servei a la comunitat, amb transparència i posant
als companys de treball, als estudiants com a per-
sones a qui servir, tot procurant una formació inte-
gral dels joves universitaris.



Un tresor com el que gaudeixo, el de la fe ente-
sa com ho he expressat, no pot quedar amaga-
da, l’he de transmetre. Aquest és el meu agra-
dable deure que intento fer tractant d’aconse-
guir un “aggiornamento” i un diàleg i presenta-
ció entendible pel món d’avui, de canvis i
avenços científic tecnològics constants.  No és
fàcil i estic en recerca constant, procurant no
malmetre el missatge de Jesús. Estic obert als
canvis que convinguin en la meva vida procu-
rant no agafar-me a falses seguretats, tot trac-
tant d’esbrinar quina és la voluntat de Déu.
Així entenc jo la meva vocació; amb alegria.

SOR GENOVEVA MASSIP
Filla de la Caritat

La vida es un DO  de Déu i la Vocació una
GRÀCIA especial, una crida personal del Senyor.
La resposta apareix en el SILENCI interior fet
pregària. Es manifesta en la crida: la grandesa o
meravella de treballar en la seva vinya pel sou de
l’amor, sense esperar res a canvi.
La FIDELITAT és l’AMOR que perdura-omple el
cor de joia i fa possible de veure florir l’AMOR per
Ell en el cor dels germans que trobem en el camí.
El segell de la Companyia de les Filles de la
Caritat es un cor envoltat de flames. En el centre
Jesús Crucificat. Al seu entorn la inscripció: L’A-
MOR DE JESÚS CRUCIFICAT ENS EMPENY. (2 Cor
5, 4) Es necessari obrir els ulls per veure, con-
templar i obrir el cor per ESTIMAR i comprendre....
Jesús s’identifica amb el POBRE. (Cf. Mat 25)
Des de joveneta he valorat molt ser mare però
he descobert el sentit més profund de la mater-
nitat espiritual... “Val la pena deixar de ser mare
d’uns pocs per ser-ne d’una immensa multitud”.
Sempre he viscut molt feliç... Dono GRÀCIES a
Déu pels 83 anys de vida, aviat 84, i molt espe-
cialment pels 63 anys de vida en la Companyia
de les Filles de la Caritat. Sempre he viscut molt
feliç en la vida de Comunitat i en el Servei.
Sempre puc ESTIMAR – OFERIR – i PREGAR.
Agraeixo a Déu que un dia em va escollir per seguir
les petjades de JESÚS i fer camí amb ELL  i la
MARE  i en testimoni proper de bondat i tendresa
del PARE vers els més petits i desvalguts. “Ells son
els nostres mestres i Senyors”. (S. Vicenç de Paul). 
Junt amb MARIA canto el seu MANGNIFICAT.!!

MARC MAJÀ I GUIU
Diaca del bisbat de Solsona

Si resseguim els passatges de la Bíblia on s’hi
descriu alguna vocació, ens adonarem ben aviat
que, la majoria de vegades, aquesta crida pro-
voca por en el cridat. És per això que, la majoria
de vegades, Déu o el seu enviat han de dir “no
tinguis por”. Però encara ens adonarem d’una
altra cosa, el fet que sigui Déu el qui crida no
és pas garantia d’absència de dificultats.
Enmig de tot això podem pensar, com podem
parlar de l’alegria de la vocació?
Les paraules de Jesús sobre el Regne de Déu
traspuen alegria per tot arreu. I és que el Regne
és com un tresor amagat pel que hom ven tot el
que té i, joiós, compra el terreny on es troba. El
Regne és com aquell pasturatge en el que Déu
mateix és qui, content, es carrega l’ovella per-
duda a l’espatlla. El Regne és com aquell ban-
quet on tothom hi és convidat. El Regne és com
aquella família en la que el Pare estima sempre
i tant el fill petit desertor com el fill gran de cor
esquifit. El Regne és aquella realitat nova en la
que Déu s’atreveix a anomenar “feliços!” als
pobres, als qui pateixen, als qui ploren...
Aquest Regne que Jesús anuncia és tan gran
que ens desborda. I aquest desbordament pro-
voca en nosaltres, sovint, la resistència a creure-
hi, és massa fort com perquè pugui ser veritat!
Doncs la vocació és precisament això, la crida i
la invitació que Déu fa a cadascun dels homes i
dones del nostre món a viure en Ell i des d’ell. És
la constatació de que Déu compta amb nosal-
tres per tirar endavant el seu Regne. És per això
que tota l’alegria que desborda en el Regne, es
vessa totalment en la persona cridada.
Maria és l’exemple més gran d’alegria en la
vocació. Ella va sentir la crida, va tenir por, no li
van mancar els sofriments... però sempre va
confiar plenament en Déu. És per aquesta con-
fiança plena que ella sempre va viure l’alegria
de la vocació. Una alegria que no porta a una
altra cosa que a encomanar/la als altres... i és
que és massa gran el do de la vocació com per
quedar-se’l per un tot sol. I d’aquesta alegria
que Maria va compartir en va sorgir la profecia
que es converteix en benaurança per a tots els
creients: “Feliç tu que has cregut, allò que el
Senyor t’ha fet saber es complirà”.
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PREGÀRIES

Presentem les nostres pregàries a Déu Pare, i amb tota confiança demanem-li les vocacions
necessàries per a la nostra Església. Responguem tot dient: ESCOLTEU-NOS, SENYOR

1. Per la nostra comunitat, perquè s’estrenyin els vincles de comunió entre tots els que la
formen i esdevinguem així un àmbit propici on es puguin discernir les diverses voca-
cions. PREGUEM

2. Perquè redescobrim la riquesa que comporta la pròpia vocació baptismal i potenciem
així totes les vocacions específiques de servei a l’Església. PREGUEM.

3. Perquè el Senyor concedeixi a la seva Església l’alegria més gran, el do de les vocacions
al ministeri sacerdotal, així la nostra Església diocesana no sigui òrfena de pastors que
prediquin la Paraula i parteixin el pa de l’Eucaristia. PREGUEM.

4. Perquè hi hagi joves que se sentin cridats a seguir Jesús pobre, cast i obedient; i a ser-
vir-lo en els germans a través dels diversos carismes que l’Esperit Sant suscita en
l’Església. PREGUEM.

5. Perquè els matrimonis i famílies cristianes visquin la seva vocació amb fidelitat i esde-
vinguin un símbol clar de l’amor  de Crist a la seva Església. PREGUEM.

Resumint les nostres pregàries, repetim l’oració del Senyor. PARE NOSTRE

ORACIÓ CONCLUSIVA

O Déu, que no voleu que manquin pastors  al vostre poble, vesseu en la vostra Església
l’Esperit de pietat i fortalesa; susciteu dignes ministres de l’altar i feu-los predicadors
valents i pacífics del vostre Evangeli.
Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit
Sant, Déu, pels segles dels segles. Amén.
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