
Quan van rebre la crida de Jesús, els Apòstols ho van 
deixar tot i el van seguir. La vocació comença per 
una trobada personal amb el Senyor, que crida a 
deixar-ho tot i seguir-lo, que vol que la seva 
crida es perllongui en una vida d’amistat amb ell 
i una participació en la seva missió que compro-
met tota l’existència, compartint amb ell vida i 
missió. No és el fruit d’un projecte personal ni el 
resultat d’una estratègia humana; és un do de Déu, 
que crida a un seguiment radical. 

Jesús, camí de Jerusalem, es troba amb alguns 
que prometen seguir-lo vagi on vagi. Ell els fa 
adonar de la radicalitat que comporta el seu 
seguiment, i es mostra molt exigent pel que fa a la 
renúncia necessària dels béns materials, i pel que fa 
a la fidelitat i totalitat del compromís. Les seves 
exigències poden semblar dures, però expressen la 
novetat i la prioritat absoluta del regne de Déu. Cal 
posar en mans del Senyor tota la vida: els pensa-

ments, els afectes, els desitjos, els projectes. Tot a 
les seves mans. 

El sacerdoci es viu des del coratge de dir sí a la 
crida del Senyor i deixar-ho tot, conscients que 
s’ha de revifar cada dia, cercant sempre la 
voluntat de Déu. La nostra existència ha de ser un 
lliurament total a Déu i als germans, seguint 
l’exemple de Jesús, que dona la seva vida a la 
creu per a la salvació del món: hem de viure 
enmig de la societat, fent del servei a Déu i als 
altres l’eix central de la nostra existència, gastant-
nos i desgastant-nos pels germans, especialment 
pels més pobres i petits. Demanem al Senyor que 
molts joves tinguin el coratge de respondre sí a la 
crida de Jesús. 

Mons. Josep Àngel Saiz Meneses 
Bisbe de Terrassa i responsable de la Pastoral 
Vocacional a les diòcesis amb seu a Catalunya 

El sacerdoci es viu des del coratge de dir sí a la crida del Senyor i deixar-ho tot 
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Testimoni Vocacional
Soc l'Edgar Jaulent, de Sant Feliu
de Guíxols, i tinc 45 anys.
Estic cursant Teologia com a semina-
rista de la diòcesi de Girona, i resideixo
al Seminari Major Interdiocesà.

Tota vocació és un viatge d’amor, un regal que no-
més amb la llum de Déu, hom aprèn a desembolicar
amb tendresa incerta i, a voltes, certa pau. Tota vocació
és: viure silenci, escoltar, discernir, buscar consell, acom-
panyament, obrint sempre la teva sinceritat, a l’alteritat. 
Però sobretot tota vocació ve de deixar-se estimar, de deixar-
te abraçar per la Veritat, i és tenyida d’amor, eclipsat de Déu 
quan hom troba el seu far per recalar. Tota vocació et porta a
l’ordre d’estimar, diria que n’és la principal conseqüència. Estimant 
Déu, estimes el proïsme i, per tant, a tu mateix i al món que t’en-
volta; sembla mentida que una frase tan curta, tan simple, esti-  
gui tan i tan allunyada de la realitat que vivim: un món perdut   
per l’individualisme, l’autocomplaença i la constant destruc-
ció d’una creació regalada per a la nostre felicitat. Si bus-
caves  en  aquestes  línies  un  viatge  de  vida personal 
t’equivoques,  vocació  no  és autobiografia,  el  sentit
d’aquestes línies no és que t’emmirallis en mi, sinó
que busquis en el teu interior, amb companyia de
Déu la resposta a la crida personal que el món
i Déu espera de tu, no tinguis por! Només un
consell: tingues cobertura, tingues bateria i,
sobretot, temps per respondre a la truca-
da personal d’amor que Ell et fa des de
l’eternitat... Confia, no tinguis por i
arrisca part de la teva intel·ligèn-
cia per donar protagonisme al
gran salt de fe: 
Estima deixant-te estimar!

Edgar

Vulnerabilitat > Valentia 
(Jn 19, 25-27)

Vora la creu de Jesús hi havia la seva mare i la ger-
mana de la seva mare, Maria, muller de Cleofàs, i 
Maria Magdalena. Quan Jesús veié la seva mare i, 
al costat d’ella, el deixeble que ell estimava, digué 
a la mare:

- Dona, aquí tens el teu fill.

Després digué al deixeble:

- Aquí tens la teva mare.

I des d’aleshores el deixeble la va acollir a casa seva.

 Pregària vocacional:
El coratge del sí de Maria 

 Enmig de la pandèmia que estem travessant, Maria de Nat-
zaret apareix com la dona creient que fa possible, amb l’aju-

da de Déu, transformar allò dolent de l’actual crisi en una 
oportunitat per créixer i millorar.

Tal i com el coratge del sí de Maria va fer possible 
l’Encarnació, el coratge d’aquell que diu “sí” a la vo-

cació, fa possible que el Regne de Déu s’obri més 
camí en aquest món. En efecte, el “sí” a Déu, com 

el “sí” de Maria, ens ajuda a passar de la crisi a 
la convivència, de l’orgull a l’oració, de la vul-

nerabilitat a la valentia, de la incertesa a la 
innocència, del dolor a la donació.

Reflexió

És curiós com, a vegades, quan sentim a dir d’algú que és 
valent, ens imaginem algú a qui li és fàcil afrontar les ad-
versitats, algú que no té por, algú que s’atreveix a fer coses 
que el poden posar en perill.

Però no es necessita ser valent quan una cosa no t’espanta. 
És quan s’afronta una por que ens és difícil que cal ser real-
ment valents. Maria, al peu de la creu, se sentia vulnerable, 
impotent i probablement tenia molta por.

Però seguia allà, malgrat estar espantada, en un acte de va-
lentia impulsat per l’amor. I va ser prou valenta encara per 
fer el que el seu fill li va demanar: acollir un deixeble seu 
a casa, com si fos el seu propi fill.



Això és el que han fet moltes persones du-
rant la pandèmia, potser nosaltres mateixos.

Malgrat la por que ens genera la incertesa, la im-
potència que hem sentit en veure tanta gent em-
malaltir i sabent-nos vulnerables davant d’una cosa 
que ni tan sols podem veure, moltíssimes persones han 
seguit treballant per donar un servei i ajudar a les perso-
nes que ho necessitaven.

Perquè és quan som vulnerables que tenim l’oportunitat de ser 
valents. L’amor als altres i a Déu són les eines que ens donaran 
força per ser-ho, tal com Maria ho va ser.

Els teus camins són bons

Són camins segurs

Només a Tu et seguiré

Saps millor que jo

Allò que em convé

Només en Tu confiaré 

(en Tu confiaré)

On tu vas, jo hi vaig

On tu vius, jo hi visc

Quan tu et mous, jo em moc

Et seguiré.
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Mn. Joan Soler
Delegat de Pastoral Vocacional

És hora de pregar
Per assolir un objectiu...  
convé tenir un lloc i una hora 
dedicats per fer-ho.

És veritat que el ritme de vida és sovint frenètic i 
cal tenir flexibilitat, però en la mesura que 
puguem, fixem un lloc, un temps i un espai 
determinats.

Els dies de pregària al nostre Bisbat de Girona 
seran: el 2, el 12 i el 22 de novembre.

Per participar en aquests tres dies podeu 
apuntar-vos, bé trucant o bé escrivint als 
contactes que teniu a continuació.

El 4 de desembre, a les 20.30 h, se celebrarà
una pregària per a joves a la  capella Sant          
Martí del Seminari de Girona.

www.cadenadepregaria.cat

EL CORATGE D'UN SÍ  
Un sí de Déu per nosaltres, 
un sí de nosaltres per Déu!

972 20 04 62
679 55 34 66

www.seminaridegirona.com
seminaridegirona@gmail.com

Pujada de Sant Martí, 12
17080 Girona

CADENA DE PREGÀRIA
PER LES VOCACIONS

Si voleu rebre periòdicament l’edició digital de «Vine                        
i segueix-me» podeu fer-ho escrivint un correu elec-                       
trònic al nostre mail: seminaridegirona@gmail.com

www.cadenadepregaria.cat



