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10 claus per a una
cultura vocacional
En l’inici del mes de pregària per les vocacions
us oferim aquest decàleg per a pensar i pregar aquest novembre per totes les vocacions.
1. Prendre consciència d'on som. Vivim enmig d'un erm vocacional, on ja no es pot pescar amb xarxa i, de vegades, ni tan sols amb
canya. ¿Tenim els instruments adequats?
Aspirem a una "cultura vocacional", però el
que regna en veritat és la "incultura" vocacional. Cal buidar-se de antics esquemes i omplir-se de iniciatives noves.
2. Són un regal de Déu, però cal fomentarles i rebre-les. "Les vocacions, do de la Caritat de Déu", però cal acollir-les en comunitats concretes: petites o grans, de vells o joves, amb virtuts i defectes.
3. No només el llenguatge dels joves, sinó
la vida dels joves. Es parla molt en pastoral
juvenil del llenguatge juvenil. Però, ¿n'hi ha
prou només amb parlar el seu llenguatge?
No caldrà posar-se al seu lloc, entendre'ls i,
en deﬁnitiva, viure amb ells? Amb els que ja
estan "dins", però sobretot amb la majoria
que estan "fora": què pensen, què fan, quina
música escolten, per quines xarxes naveguen, quins són els seus punts febles i els
seus talents.
4.La radicalitat d'una vida evangèlica: l'exemple: És el "veniu i veureu". Els carismes,
dels que tant parlem, no són "ens virtuals"
que són al "núvol". Han de traduir-se en testimoni de vida, en exemple perquè altres el
segueixin.
5. Són les comunitats les que fomenten les
vocacions. No les estructures. Podem crear
secretariats, coordinadors, agents i soﬁsticats plans de pastoral vocacional, però una
incipient vocació a la vida Religiosa, com la
vida cristiana en general, ha de viure en el si
d'una comunitat. Cal fer comunitat.
6. L'acompanyament. Estem acostumats a
que el jove que se sent cridat, truqui a la nostra porta i ens busqui per conèixer-nos i conﬁrmar les seves intuïcions. Però el veritable
art de l'acompanyament és just el moviment
contrari: el d'anar nosaltres a buscar i acom-

panyar el seu camí vital, sense forçar llibertats ni violentar processos. Comprendre, animar i facilitar decisions... perquè,
no ho oblidem, "aquell dia es van quedar
amb ell". No ens trien a nosaltres. Amb qui
es queden és amb el Senyor.
7. El discerniment. Una de les causes per
les quals l'Església concedeix la dispensa
als que abandonen la vida religiosa o sacerdotal és la "falta de discerniment" en
l'origen de la vocació o formació. Manca de
discerniment del candidat, però també del
formador. O ens prenem seriosament
aquesta qüestió o plantarem vocacions
com el qui sembra a la vora del camí.
8. Les vocacions missioneres no poden
suplir les natives. Si durant dècades hem
defensat les vocacions natives quan els
nostres missioners creuaven els mars, no
podem ara resignar-nos a comptar només
amb reforços de vocacions d'altres continents. La primera obligació dels religiosos
que vénen de fora segueix sent fomentar
les vocacions locals. Només així l'Evangeli
tornarà a fer arrels a la nostra vella Europa.
9. El que realment compta és la qualitat.
El nombre ens preocupa, però l'important
és la gràcia de Déu i la resposta humana.
Diuen que canvia la tendència i augmenta
tímidament el nombre de vocacions. Si només ens interessa el nombre, tornarem a
les temptacions del passat. Els esquemes
de cristiandat van desaparèixer per sempre. El nombre ja no compta. El fonamental és la qualitat humana i cristiana. Podem omplir aeròdroms, però la crida s'acull
individualment, un per un, lluny del soroll i
els focus.
10. L'oració: "Pregueu doncs". No ho oblidem: parlem de la de Pregària per les Vocacions. L'oració té valor i conﬁem en ella,
tal com ens convida el Senyor. Oració, sí,
però també de qualitat. Com deia santa
Teresa de Jesús: "No está en pensar mucho, sino en amar mucho".
Maite López Martínez

INCI DE CURS I REUNIÓ DE PARES DE L’ESPLAI SANT PERE I
SANT PAU. Aquest dissabte 28 d’octubre s’inicia el curs de

l’esplai. El dissabte 4 hi haurà la Castanyada i la reunió de pares.
CAMPANYA DEL DOMUND. Aquesta setmana encara recollim

els sobres amb aportacions a la campanya del Domund.
MISSES FAMILIARS. Aquest cap de setmana, dissabte a les
19.00h a la MD de la Mercè, i a les 20.00h a Sant Pere i sant
Pau. Diumenge a les 12.15h a Sant Jordi.

ma MD de la Mercè, 11.30h Sant Cosme i sant Damià, 12.15h
sant Jordi, 12.30h sant Pere i sant Pau i 20.00h sant Pere i sant
Pau. A les 17.00h rés del rosari al cementiri vell.
CELEBRACIÓ DELS FIDELS DIFUNTS. El dijous 2 de novembre.

Misses a les 7.20h a la MD del Carme, 9.00h Sant Pere i sant
Pau, 10.00h cementiri vell, 11.00h Sant Cosme i sant Damià,
16.00h cementiri nou, 20.00h MD de la Mercè.
MISSA PELS DIFUNTS DEL MES D’OCTUBRE. El proper divendres 3 de novembre, a les 20.00h a sant Pere i sant Pau.

JUNTA DE CÀRITAS INTERPARROQUIAL. Reunió a Sant Pere i
sant Pau aquest proper dilluns 30 a les 18.30h.

PREPARACIÓ DE BAPTISMES. Reunió amb els pares i padrins a

CELEBRACIONS DE TOTS SANTS AL MATERN I AL REFORÇ ESCOLAR. Aquest proper dimarts 31 d’octubre, a les 12.00h cas-

VIII TROBADA DIOCESANA D’ANIMADORS DE LA LITÚRGIA. A
la casa de l’Església de sant Feliu de Llobregat el proper dissabte 4 a les 10.00h i fins a les 13.00h.

tanyada al materno-infantil i a la tarda, a les 17.45h amb els
infants del reforç escolar.
CELEBRACIÓ DE TOTS SANTS AL PRAT. Dimarts 31 hi haurà

missa de vigília a les 19.00h a la MD de la Mercè i a les 20.00h
a Sant Pere i sant Pau. Dimecres 1 de novembre, les misses
pròpies dels diumenges: 9.00h a sant Pere i sant Pau, 11.00h a

la parròquia de la MD de la Mercè, a les 19.30h.

INICI DEL MES VOCACIONAL. Aquest mes de novembre, a les

diòcesi amb seu a Catalunya, cadena de pregària per les vocacions. Al full anirem recollint testimonis de resposta a les diferents crides de Déu.

Sant Pere i Sant Pau. El 21 d’octubre a les 18.00h José Miguel NAVARRO DE LA CRUZ de José Miguel i Elisabeth, Isaac LÓPEZ
MUÑOZ de Jordi i Clara.

José Luís DAVIA DEL VILLAR (72), Sebastian AGUIRRE AGUIRRE (85), Josefa FERNÁNDEZ OLIVERO (84).

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ
DISSABTE 28. 19.00h. Domingo GARCÍA AMADOR.
DIUMENGE 29. 11.00h. José Luís ESTARLI
DIVENDRES 3. 20.00h. Federico i Josefa CUENCA i fam, Abel
OMENAT DEL SOL, Vitilio FERMOSELLE.
SANT PERE I SANT PAU
DISSABTE 28. 20.00h. famílies COMPANY-SOLÀ, Maria GIMÉNEZ.
DIUMENGE 29. 9.00h. consorts Narcís VILÀ i María VILÀ, Josep
PORTILLO. 12.30h. José Manuel MENÉNDEZ, famílies CLARISÓMONFORT-LENS, Victor RIBAS i Evangelina PI.
DILLUNS 30. 9.00h. Agustí RABANEDA.

CLEMENTE i el seu fill XAVIER CLEMENTE, Ramon FABRÓ COMPANY. 20.00h. Ramon FABRÓ COMPANY.
DIVENDRES 3. 9.00h. Francisco MATEO i Ana VIDAL, Manuel JIMÉNEZ i Matilde GRADOS. 20.00h. Missa pels difunts del mes
d’octubre. Adolf FEU SOLANES, Alfonso MOYA MOYA, Fanny
SÁNCHEZ, Agustín RABANEDA PUERTOLLANO, Sebastian
AGUIRRE AGUIRRE, José Luis DÁVIA DEL VILLAR, Josefa FERNÁNDEZ OLIVERO, Encarnación ALARCÓN AUERA, Isabel PEÑA
PALOMO, Trinidad MOLINA CRUZ, Dionisio SÁNCHEZ RAMIRO,
Antonio CANTADOR REYES, Jorge MINGOTE BERBEGAL, Nieves
PERTEGÁS RODILLA, Felix ECHEVERRIA.
DISSABTE 4. 20.00h. famílies TORRES-LLAURADÓ.
DIUMENGE 5. 9.00h. Albert ROVIRA, Joan MARTÍ, Sergi PEJOAN.
12.30h. família RIBAS, Domingo i Joan GIBERT.

DIMECRES 1. 9.00h. Teresa ESTALELLA, Conxita FARRÉS, Just
FARRÉS, Albert ROVIRA, Antón GILI i Núria FARRÉS, consorts Josep ESTALELLA i Rosa BARÓ. 12.30h. Mariano CLEMENTE, Javier
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