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El sacerdot, testimoni 
de la misericòrdia

Cada any les diòcesis amb seu a Ca-
talunya ens organitzem per pregar 
durant les 720 hores del mes de no-
vembre per «demanar a l’Amo dels 
sembrats que hi faci anar més sega-
dors» (Mt 9,38). 
  A la nostra arxidiòcesi de Barcelo-
na, els dies que tenim assignats 
són: dimarts 8, divendres 18 i di-
lluns 28 de novembre. Cada perso-
na, grup, comunitat, monestir, parrò -
quia o moviment pot escollir el temps 

que dedicarà d’aquests dies a aques-
ta intenció de pregària i comunicar- 
ho a la secretaria de la Delegació de 
Pastoral Vocacional, t. 934 541 600, 
de 9 a 14 h; o bé per correu electrò-
nic a: seminari@seminaribarcelo-
na.net 
  També trobareu més informació, 
materials, textos, vídeos, etc., per 
preparar catequesis i pregàries voca-
cionals a les vostres comunitats al 
web: www.cadenadepregaria.cat

Cada año las diócesis con sede en Ca-
taluña nos organizamos para orar du-
rante 720 horas del mes de noviem-
bre y «rogar, pues, al Señor de la mies 
que mande trabajadores a su mies» 
(Mt 9,38).
  En nuestra archidiócesis de Barce-
lona, los días que tenemos asignados 
son: martes 8, viernes 18 y lunes 28 
de noviembre. Cada persona, grupo, 
comunidad, monasterio, parroquia o 
movimiento puede escoger el tiempo 

que dedicará de estos días a esta in-
tención de oración y comunicarlo a la 
secretaría de la Dele gación de Pas-
toral Vocacional, t. 934 541 600, de 
9 a 14 h; o por correo electrónico a: 
seminari@seminaribarcelona.net 
  También encontraréis más informa-
ción, materiales, textos, videos, etc., 
para preparar catequesis y oraciones 
vocacionales en vuestras comunida-
des en la web: www.cadenadepre-
garia.cat 
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Bisbe de Terrassa
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MN. DAVID ÁLVAREZ
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Un any més arribem al mes de no-
vembre i les deu diòcesis amb seu 
a Catalunya ens disposem a confor-
mar la Cadena de pregària per les 
vocacions, a la recta final de l’Any de 
la Misericòrdia declarat pel sant pa-
re Francesc. Pregarem per la santifi-
cació dels sacerdots i perquè el seu 
testimoniatge propiciï abundants vo-
cacions. El sacerdot és testimoni de 
la misericòrdia de Déu; ha estat cri-
dat a estar amb Jesús, a viure en 
amistat i comunió amb ell per poder 
ser testimoni de la seva vida, del seu 
amor i de la seva misericòrdia.

La gran novetat del missatge cris-
tià consisteix en què Déu és Pare, és 
amor, ric en misericòrdia. Jesucrist 
és el rostre de la misericòrdia del Pa-
re. Va passar fent el bé, actuant amb 
misericòrdia davant tota persona 
necessitada que acudia a ell o passa-
va pel seu camí; i també la mise ri -
còrdia serà un dels eixos principals 
en la seva predicació, especial ment 
en les paràboles de l’ovella perdu-
da, de la dracma perduda i del fill 
pròdig.

La pregària és la força 
més gran a la pastoral 
vocacional
El sacerdot anuncia la misericòrdia 
de Déu i l’experimenta cada dia en 
l’exercici del seu ministeri perquè 
està cridat a viure centrat enterament 
en Crist, configurat a Ell; és testimo-
ni de la misericòrdia de Déu especial-
ment en l’administració dels sagra-
ments, que són com les fonts de la 
misericòrdia de Déu. De manera es-
pecial, l’entranyable bondat de Déu 
es manifesta en el sagrament de la 
penitència. En aquest sagrament, 
contemplem com l’amor de Déu i 
el seu perdó converteixen el peca-
dor, el regeneren i li retornen la dig-
nitat, perquè el Senyor no ha vingut 
al món per condemnar-lo sinó per sal-
var-lo.

El sacerdot ha d’administrar el sa-
grament de la reconciliació amb els 
mateixos sentiments de Crist, amb 
les seves mateixes actituds, incli-
nant-se amb misericòrdia sobre els 

homes i les dones del nostre temps 
que necessiten el perdó regenerador 
de Déu, de la mateixa manera que el 
necessita el sacerdot. Des de l’ex-
periència de la misericòrdia de Déu 
en la seva pròpia vida, està cridat 
a ser misericordiós amb els altres. 
De manera especial en el seu lliura-
ment als malalts, als més pobres i 
petits. Ha de reunir i conduir la comu-
nitat com una família en la qual els 
més febles i necessitats sentin l’es-
calf de la predilecció.

La pregària és la força més gran 
de la pastoral vocacional. Demanem 
que el Senyor ens concedeixi abun-
dants vocacions a totes les nostres 
diòcesis. La iniciativa és seva. De -
ma nem que els joves estiguin oberts 
al projecte que Déu té per a cadas-
cun d’ells i siguin receptius a la se-
va crida. Que Maria, Mare de gràcia, 
d’amor i de misericòrdia, Mare dels 
sacerdots i Mare de les vocacions, 
ens acompanyi sempre en aquest 
camí.

Cadena de pregària
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teixos, a tota la nostra vida. Com po-
dem ajudar les persones a descobrir 
aquesta missió a evangelitzar i portar 
la Misericòrdia? I com ho podem fer a 
través de la «Cadena de pregària per 
les vocacions»?
És moment de demanar a l’amo dels 
sembrats operaris compassius. Agents 
de misericòrdia. Treballadors que viuen 
braç a braç les mancances dels po-
bres, que saben dels seus sentiments i 
humiliacions. Però que prèviament han 
experimentat en la pròpia vida la mise -
ricòrdia del Senyor.

Avui preguem perquè el Senyor po-
si davant dels nostres ulls els rostres 
que clamen justícia i esperança. Avui 
preguem perquè el seu dolor arribi al 
més íntim del nostre ésser. Avui hem 
de pregar perquè la crida del Senyor 

P. Josep M. Carod Félez, mercedari
Director de la Pastoral Penitenciària de l’Arquebisbat de Barcelona

Pregària del Sant Pare 
Francesc amb motiu de 
la 53 Jornada Mundial 
per les vocacions
Pare de misericòrdia, que heu lliurat 
el vostre Fill per la nostra salvació 
i ens sosteniu contínuament amb 
els dons del vostre Esperit, con-
cediu-nos comunitats cristianes vi-
ves, fervoroses i alegres, que si-
guin fonts de vida fraternal i que 
despertin entre els joves el desig 
de consagrar-se a vós i a l’evange-
lització. Sosteniu-les en la come sa 
de proposar als joves una cate que-
si vocacional adequada i camins 
de consagració especial. Doneu- 
los saviesa per al discerniment ne-
cessari de les vocacions de mane-
ra que en tot brilli la grandesa del 
vostre amor misericordiós. Que 
Maria, Mare i educadora de Jesús, 
intercedeixi per cada una de les 
comunitats cristianes, per tal que, 
havent esdevingut fecundes per 
l’Esperit Sant, siguin font de voca-
cions autèntiques al servei del po-
ble sant de Déu.

Què ens pot dir de l’Any Jubilar de la Mi-
sericòrdia?
Aquest Any de la Misericòrdia ens ha 
portat de nou la frescor de la Bona No-
va. Almenys ens ha recordat que la vida 
del creient ha de dibuixar-se cada dia 
amb fets concrets a favor dels que ano-
menem germans.

És curiós com alguns reaccionen en-
cara amb gran sorpresa quan s’insis-
teix en què cal dur a la pràctica les 
obres de misericòrdia. Totes, les corpo-
rals i les espirituals. Però tot i que si-
guem meticulosos a l’hora d’observar 
el compliment d’aquestes obres..., sem-
pre ens faltarà alguna cosa més. 

Perquè podem ser perfectes militants 
que lluiten contra la fam o la set; o que 
defensen els emigrants, visiten els ma-
lalts, fins i tot acompanyen presos. Ens 
podem mostrar solidaris, imbuïts d’un 
sentit universal de la convivència... Pe-
rò si realitzem les obres de misericòr-
dia sense misericòrdia, de poc serveix. 
Ens convertim en tecnòcrates de les re -
lacions humanes, o en perfectes mà-
quines que realitzen tot allò programat, 
però no aportem res per enriquir l’ésser 
humà.

Aleshores, per poder viure el lema: «Ser 
misericordiosos com el Pare», què ens 
caldria fer i canviar en la nostra vida?
Necessitem cors. Necessitem oïdes. 
Necessitem llavis que pronunciïn i 
plasmin esperances. Mans que s’afer-
rin al necessitat i experimentin la seva 
angoixa i marginació. Peus que avan-
cin sense defallir, que corrin o caminin, 
però sempre al pas del qui sofreix, del 
qui espera, de l’assenyalat. I sempre 
experimentant en pròpia carn les con -
seqüències de no tenir coneixements 
suficients, de necessitar un consell i 
no tenir-lo, d’acostar-nos al que està 
abatut i trist o de tenir la suficient pa-
ciència per acceptar els errors dels al -
tres.

Necessitem persones misericordio-
ses. Homes i dones que hagin experi-
mentat en la pròpia vida la misericòr-
dia de Déu Pare. Coneixedors de la 
seva pròpia realitat-petitesa, però ins-
truments de l’amor-misericòrdia del 
Pare. 

Només des d’aquí les obres de mise-
ricòrdia curen, són eficaces, alliberen, 
alimenten... Només des d’aquí evan-
gelitzem.

És molt vocacional, doncs, aquest Any 
Sant perquè ens crida a nosaltres ma-

es faci sentir nítida, sense interferèn-
cies. 

Avui preguem perquè les vides ge-
neroses no es conformin amb donar 
el seu temps, els seus diners, roba o 
menjar. Sí. Això és important. És dedi car 
gran part de la teva vida a practicar mi-
sericòrdia. Però tanmateix podria ser... 
que això no fos el que vol el Senyor.

Avui preguem perquè vides genero-
ses afinin més l’oïda. Preguem per can-
viar, convertir-nos; avui preguem per 
adonar-nos que és important fer mise-
ricòrdia, però ho és més ser misericor-
diosos.

No ens conformem amb fer bones 
coses a favor dels germans més neces-
sitats. Certament, això ja és molt. En 
la nostra forma d’explicar és molt, pe-
rò en la forma d’explicar del Senyor és 
poc. Ell no vol que ens omplim d’obres 
de misericòrdia (que en si és positiu), 
ell ens vol a tu i a mi. No les meves obres. 
Sí la meva vida. No el meu temps cro-
nometrat a favor dels altres. Sí la me-
va vida.

Potser davant de tants crits com 
ens arriben haurem d’afinar l’oïda 
per escoltar clarament de part del Se-
nyor: «Donar molt és poc. Jo et vull a 
tu.»

«Donar molt 
és poc. 

Jo et vull a tu»
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Les obres de misericòrdia 
en clau vocacional
« Però vosaltres, estimeu els vostres enemics, feu bé i presteu sense 
esperar res a canvi: llavors serà gran la vostra recompensa, i sereu 
fills de l’Altíssim, que és bo amb els desagraïts i amb els dolents. 
Sigueu misericordiosos com ho és el vostre Pare. No judiqueu, i no 
sereu judicats; no condemneu, i no sereu condemnats; perdoneu, 
i sereu perdonats. Doneu, i us donaran: us abocaran a la falda una 
bona mesura, atapeïda, sacsejada i curulla fins a vessar. Tal com 
mesureu sereu mesurats» (Lc 6,35-38).

Esquema de Vetlla de pregària 
per les vocacions

L’Església està cridada pel seu Senyor 
a la misericòrdia. Déu treballa per 
construir un oasi de misericòrdia i aco-
lliment enmig de la societat. Una mise-
ricòrdia que ha rebut i, alhora, que ha 
d’impartir al proïsme. És una conse-
qüència de la seva missió d’evangelit-
zar. El papa Francesc afirma a Evange-
lii Gaudium que la misericòrdia és la 
major de totes les virtuts (n. 37). 
  L’evangelista Lluc, molt sensible al 
tema de la misericòrdia, posa en lla-
vis del Senyor aquest text del capítol 
6 en el qual insisteix en les conseqüèn-
cies.

• Estimar el proïsme.
• Prestar sense esperar.

1.  En el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant

2. Cant inicial

Vós heu passat vora l’aigua, no cercàveu el noble ni el 
savi, voleu només que jo us segueixi. 

Senyor, em mireu amb dolcesa, somrient, m’adreceu la 
paraula, a la sorra he deixat rems i barca, junt amb vós 
cercaré un altre mar. 

Vós sabeu bé que a la barca no conservo ni l’or ni l’es-
pasa, només la feina i les meves xarxes. 

Vós m’heu cridat a seguir-vos per les ones cercant l’es-
perança. Amic fidel, feu que no us deixi. 

3.  Lectura del text de l’Evangeli segons sant Mateu 
(4,18-22)

Tot caminant vora el llac de Galilea, veié dos germans, 
Simó, l’anomenat Pere, i el seu germà Andreu, que tira-
ven les xarxes a l’aigua. Eren pescadors. Jesús els diu: 
—Veniu amb mi i us faré pescadors d’homes.
Ells immediatament deixaren les xarxes i el van seguir. 

Una mica més enllà veié altres dos germans, 
Jaume, fill de Zebedeu, i el seu germà Joan. Eren 
a la barca amb Zebedeu, el seu pare, repassant les 
xarxes, i Jesús els va cridar. Ells immediatament dei-
xaren la barca i el pare, i el van seguir.

4. Reflexió

Quan Jesús va venir als seus, només els pobres el 
van rebre perquè els rics ja tenien de tot i no neces-
sitaven escoltar-lo. En canvi els pobres, els que no tenien 
res més que el que és necessari, són els qui el van rebre 
i van acollir el seu missatge.

Així era el grup de seguidors de Jesús: pesca-
dors de Galilea, gent sense luxes, però amb 
un gran cor ple de generositat, a qui no els 
va importar seguir el Mestre. Per això, 
van respondre amb promptitud a la 
crida de Jesús, perquè per seguir-lo cal 
estar desprès de moltes coses: deixar 
de banda les seguretats humanes, 
i posar la seguretat només en Déu. 

Només qui confia plenament en 
el projecte de Déu, sense tenir por 
al futur, està preparat per fer aquest 
gran pas.

•  Viure una actitud d’alternativa, te-
nint com a referent el Pare Déu, sem-
pre misericordiós.

La qual cosa comporta: 

• No jutjar ni condemnar.
•  Estar sempre obert al perdó.
•  Amb actitud de donació i sense re-

serva.

Ara, des del silenci espiritual, cal fer 
una immersió en Crist Eucaristia, que 
és expressió sacramental de la seva 
meravellosa Misericòrdia.

Demanem al Senyor que no faltin con-
sagrats i laics disposats a entregar la 
vida per fer viva la seva Misericòrdia en-
mig del nostre món.



full dominical  6 de novembre de 2016Pàg. 6 església arxidiocesana de barcelona

Cadena de pregària per les vocacions

•  Perquè no faltin mai bons i sants sa-
cerdots que anunciïn la Paraula de 
Déu i presentin la nostra ofrena del pa 
i el vi.

Oh Déu, que voleu que no manquin pastors al vostre poble, vesseu en la vos-
tra Església l’Esperit de pietat i de fortalesa; susciteu dignes ministres de l’al-
tar i feu-los predicadors valents i pacífics del vostre Evangeli.

Pare Sant, concediu una comunió fraternal i llibertat d’esperit als qui es compro-
metran amb alegria a seguir el vostre Fill pel camí estret de l’Evangeli.

•  Perquè sempre hi hagi homes i dones 
cridats a ser nous deixebles del Se-
nyor, capaços d’anar arreu del món 
anunciant la bona nova de l’Evan-
geli.

•  Perquè el Senyor il·lumini els joves 
cristians i els infongui la seva força. 
Perquè siguin valents a l’hora de do-
nar una resposta positiva i generosa 
a la crida que ens fa Jesucrist.

•  Perquè el Senyor, que escollí una vida 
virginal i pobre, susciti en els joves 
de les nostres comunitats el desig de 
consagrar-se exclusivament al seu 
amor i al servei de l’Església.

Pregària per les vocacions a la vida consagrada

Pare Sant, Vós que inviteu tots els fidels a la caritat perfecta, no deixeu mai de 
cridar-ne alguns a seguir de més a prop les petjades del vostre Fill; concediu 
als qui voleu escollir perquè es dediquin exclusivament a Vós, que amb la seva 
vida santa siguin per al món i per a l’Església un signe del vostre Regne.

•  Perquè l’Esperit Sant enforteixi tots 
els membres de l’Església i ens fa-
ci autèntics apòstols del Senyor Je-
sús.

•  Perquè el Senyor vessi en les famílies 
cristianes l’esperit de pietat perquè 
germinin nombroses vocacions al 
servei de l’Església.

Pregària per les vocacions al compromís 
de vida eclesial

Pregàries per les vocacions

ARXIDIÒCESI DE BARCELONA Contacte: dpastoralvocacional@arqbcn.cat / t. 934 541 600 (de dilluns a divendres, de 10 a 13 hores)

PREGÀRIA VOCACIONAL SETMANA I

PREGÀRIA VOCACIONAL SETMANA II

•  Perquè els matrimonis es vegin be-
neïts amb el do de la unitat i puguin 
gaudir la joia d’una gran descendèn-
cia.

Us demanem Senyor, que pel sagrament de l’amor, madurin aquelles llavors 
que Vós sembràreu abundosament en el camp de l’Església, perquè siguin 
molts els qui acceptin la vocació de servir-vos en els germans.

•  Perquè els nostres joves descobrei-
xin la plenitud de l’amor que Crist ens 
ha ensenyat i vulguin sempre viure’l 
amb la gràcia matrimonial.

Pregària per les vocacions al matrimoni

PREGÀRIA VOCACIONAL SETMANA III

PREGÀRIA VOCACIONAL SETMANA IV

Pregària per les vocacions al ministeri ordenat


