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Es tracta aquí de somnis amb un 
objectiu realitzable, és a dir, somnis 
possibles de realitzar. D’això tracta 
el somni de Déu, el somni d’aple-
gar tots els homes en una mateixa 
família que és l’Església, el somni 
pel qual Déu va enviar el seu Fill al 
món perquè l’estima: “Déu ha 
estimat tant el món que ha donat el 
seu Fill únic perquè no es perdi cap 
dels qui creuen en ell, sinó que 
tinguin vida eterna” (Jn 3, 16).
És Ell mateix que ens ha donat 
l’encàrrec de pregar perquè aquest 
somni es faci realitat: “En veure les 
multituds, se’n compadí, perquè es-
taven malmenades i abatudes com 
ovelles sense pastor. Llavors digué 
als seus deixebles: La collita és 
abundant, però els segadors són 

pocs. Pregueu, doncs, a l’amo dels 
sembrats que hi enviï més sega-
dors” (Mt 9, 36).
Cada any, se’ns presenta el repte 
del somni de la vocació, és a dir de 
la crida que Déu fa als seus fills a 
treballar en els seus camps per 
estendre l’Evangeli i fer així present 
el Regne en el món. El somni també 
que siguin molts els qui arribin a 
entendre l’existència humana com 
l’enviament de Déu al món per dur 
a terme la missió que ens encoma-
na en aquesta vida.
Pregar per les vocacions vol dir 
pregar perquè els cridats recone-
guin la seva missió, ja sigui en la 
vida de família o en el sacerdoci o 
en la vida consagrada i s’hi lliurin 
amb generositat i alegria. I sobre-

tot la vocació que hem rebut en el 
baptisme i que ens ha fet ser fills de 
Déu, el títol més gran que cap de 
nosaltres mai hauria pogut ima-
ginar. 

Mons. Salvador Cristau i Coll
Bisbe Administrador Diocesà de Terrassa

EL SOMNI DE LA VOCACIÓ
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CADENA DE PREGÀRIA PER LES VOCACIONS 2021
Com cada any, el nostre bisbat participa a la Cadena de pregària per les Vocacions. 

Aquesta iniciativa de tots els bisbats catalans permet que, durant tot el mes de 
novembre, i de manera ininterrompuda durant 24 hores, es pregui el Senyor            

perquè no faltin joves que responguin generosament a la seva Crida.



Sota la mirada de Sant Josep

Des del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, la Delegació de Missions ens fa 
arribar dos bonics testimonis de religioses que viuen la seva vocació sota 
el signe de Sant Josep.

Les podem veure i escoltar escanejant el codi QR del costat o clicant a 
l’enllaç següent:
https://www.youtube.com/watch?v=NSBXi2eMdWk
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«La vocació, com la vida, s’alimenta i madura
només en la fidelitat del dia a dia»

Al llarg de la meva trajectòria vocacional dono gràcies a Déu per 
haver-me donat en Sant Josep un model i un mestre de vida espiritual. 
És aquell pare que m’acompanya en silenci i en fidelitat. Sant Josep és 
l’home de la fidelitat, que persevera en la senzillesa de la seva vida, 
en el dia a dia, i això m’ajuda a perseverar en la meva vocació. 
Sant Josep no es precipita, ni pren decisions a la lleugera, sinó que 
medita per fer els plans de Déu en aquest món. La vocació, com la 
vida, s’alimenta i madura només en la fidelitat del dia a dia. Per això, 
mirar a Sant Josep i deixar-se fer segons el seu model, ens ajuda a 
donar-ho tot, a viure sense por i a fer una aposta per amor. Perquè ell, 
com Maria, també va saber escoltar la veu de l’àngel.
En una societat basada en experiències passatgeres, Sant Josep ens 
convida a la fidelitat que et dona la felicitat de la quotidianitat, de la 
senzillesa transparent, que és on jo vaig trobar la meva vocació. Una 
vocació que demano cada dia a Déu que m’ajudi a perseverar. 

Gna. Roselvi 
Izquierdo Escalante
Germanes Carmelites
de Sant Josep

Sant Feliu de Llobregat

Tesi 1

«Hem de donar resposta amb una paraula sentida

i passada pel cor»

Sobretot, el que m’agrada de Sant Josep és el seu silenci. En un món 
on tot és tan ràpid, que tenim tants missatges, on contínuament estem 
connectats a les xarxes socials, en la vida quotidiana, quan som 
capaços de fer silenci, serem capaços de trobar la paraula adequada 
i una resposta que hagi estat sentida i passada pel cor. Tenir temps de 
contemplar les coses senzilles: una persona que parla amb un veí, un 
alumne que s’apropa del seu mestre, una persona que pateix i et 
demana una escolta activa per poder acollir el que li passa. Saber 
contemplar la bellesa d’aquestes coses senzilles és el més meravellós 
que et pot passar. El silenci de Josep no és absència, sinó escolta 
activa. Per poder captar la mà de Déu en les coses senzilles ens cal 
una mirada interior, deixar que la vida parli per si mateixa. No posar 
més paraules al que ja parla en la realitat de Déu. I adonar-nos del 
que Déu fa a través nostre, que realment és preciós. 

Gna. Ligia
Villoria Castro
Siervas de San José

Sant Vicenç dels Horts

https://www.youtube.com/watch?v=NSBXi2eMdWk
https://www.youtube.com/watch?v=NSBXi2eMdWk


Tesi 9

Tesi 5
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Des de la Delegació de Vocacions de Lleida, se’ns 
proposa aquest model de Vetlla de Pregària i 
Adoració, que ens pot ajudar a fer una estona de 
silenci i reflexió amb les persones de les nostres 
parròquies i moviments.

Aquest és un espai i un temps per a la pregària de cor 
a cor, en silenci, deixant que la presència del Senyor 
en l’Eucaristia ens congregui i creï la comunió entre 
els qui preguem.

Proposem que cadascú escrigui en un paper el nom 
d’una santa o sant que marqui o hagi marcat el seu 
camí vocacional i que serà llegit en el moment de les 
lletanies.

L’estructura de l’adoració és la pròpia [Entrada, 
Silenci, Benedicció, Lletanies].

Acompanyem amb respecte l’entrada de l’Eucaristia i 
estructurem el temps de silenci entorn de la recitació 
en comú del Parenostre, cants eucarístics o vocacio-
nals i moments de lectura de textos vocacionals de la 
Bíblia.

Us en proposem uns quants per poder-los triar:

• Gen 12,1- 5: Vocació d’Abraham

• Ex 3,1-12: Vocació de Moisès

• 1 Sam 3,1-10: Vocació de Samuel

• Sal 15: «Senyor tu ets el meu bé»

• Is 6,1- 8: Vocació d’Isaïes

• Is 42,1- 9: Càntic del servent de Jahvé

• Jr 1,4 -19: Vocació de Jeremies

• Mc 1,16 - 20: Vocació del primers deixebles

• Mt 4,18 - 22: Pescadors d’homes

• Lc 1,26 - 38: L’Anunciació

• Jn 1,35 - 51: Veniu i veureu

Després de la benedicció i de les lletanies dels sants, 
podem fer tots junts la pregària següent abans d’un 
cant vocacional per acabar la celebració.

Et donem gràcies, Senyor Jesús, per tots aquells a qui 

has cridat a seguir-te.

Ells han proclamat el teu nom en aquest món nostre i 

han donat testimoni teu a través de la seva vida.

Confiats, et demanem:

«Escull d’enmig les nostres famílies els obrers pels  

teus sembrats.

Dona’ns preveres, que facin palesa la teva presència,  

que proclamin al cor de les nostres vides la teva sal-

vació.

Et demanem, Senyor Jesús, que no faltin religiosos i 

religioses, que no faltin laics i laiques compromesos,     

i  que enviïs el teu Esperit a les nostres parròquies, a 

les nostres comunitats, als llocs on servim, on treba-

llem, on realitzem els nostres carismes i a les nostres 

llars, on compartim la vida, perquè en totes aquestes 

realitats puguem obrir-nos a la teva crida».

Proposta de Vetlla de Pregària



Els nostres seminaristes
Enguany al nostre Seminari de Girona hi tenim l’Edgar Jaulent en etapa 
diaconal,  en Josep M. Busquets, en Lluc Juscafresa, en Quim Llopart i en 
Marc Guitart. 
Guardem els seus noms i portem-los en la nostra pregària perquè puguin 
perseverar en la vocació rebuda, perquè com ells mateixos ens diuen: 
«Des del moment en què entrem al Seminari, som conscients que els 
protagonistes ja no som nosaltres, sinó que som uns simples instruments en 
mans de Déu, que ha permès que el puguem estimar i seguir a través de la 
vocació rebuda».
Tant de bo que l’any que ve puguin ser-ne encara més.

Benvolguts, esperem que aquests testimonis i aquesta estona de pregària i 
de vetlla, preparada per totes les Delegacions de Vocacions de Catalunya,  
us hagin pogut servir no només per pregar perquè no faltin joves disposats 
a realitzar en ells el Somni de la Vocació, sinó també perquè tu mateix 
hagis pogut adonar-te si la teva vida és la que Déu havia pensat per a tu.

Si sents en el teu cor el desig d’anar més lluny en el seguiment de Jesús, 
no dubtis en posar-te en contacte amb la Delegació de Pastoral Vocacional 
de Girona, i demanar per Mn. Joan Soler, al tel. 679 55 34 66 o al cor-
reu electrònic seminaridegirona@gmail.com.
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Si voleu rebre periòdicament l’edició digital de «Vine i segueix-me» 
podeu fer-ho escrivint un correu electrònic a la nostra adreça: 

seminaridegirona@gmail.com

Contactar-nos:   

         Pàgina web:
 www.seminaridegirona.com

         Correu electrònic: 

seminaridegirona@gmail.com

         Instagram:

@seminaridegirona

“Joves... 
com Sant Josep, 
heu d’aprendre
a somiar
coses grans!”

Els somnis van conduir 
Sant Josep a aventures 
que mai no hauria 
imaginat. El primer va 
desestabilitzar el seu 
festeig, però el va 
convertir en pare del 
Messies; el segon el va 
fer fugir a Egipte, però va 
salvar la vida de la seva 
família; el tercer 
anunciava el retorn a la 
seva pàtria i el quart li va 
fer canviar novament els 
plans portant-lo a 
Natzaret, al mateix lloc 
on Jesús havia de 
començar la proclamació 
del Regne de Déu.
En totes aquestes 
vicissituds, la valentia de 
seguir la voluntat de Déu 
va guanyar. Passa així 
amb la vocació: la crida 
divina sempre impulsa a 
sortir, a lliurar-se, a anar 
més enllà. No hi ha fe 
sense risc.
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