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LES VOCACIONS DEMANEN 
MEDIACIONS CONCRETES 

 

Avui és el diumenge anomenat del “Bon Pastor” i preguem especialment per 
les vocacions. El missatge de Benet XVI per a aquesta Jornada, el podeu 

llegir a la nostra web, i  desenrotlla el tema: “La confiança en la iniciativa de 
Déu i la resposta humana”. ¿És que el Senyor ha deixat de cridar joves a anar 
a treballar a la seva vinya? De cap manera! Potser el problema rau més aviat 
en què ens estem fent sords a les seves crides! Cal prendre consciència d’una 

cosa: per tal que el diàleg entre Déu i el seu elegit pugui produir-se , 
es requereixen un conjunt de condicions, les quals impliquen la família, la 
parròquia, també l’escola si  aquesta és cristiana, els grups i moviments 

eclesials, és a dir, tot l’entorn cristià del jove que Déu ha escollit. 
 La crida del Senyor passa per mediacions concretes. Si els adults que som 

propers al jove no creiem en la grandesa de la vocació sacerdotal, si  no estem 
convençuts de la gràcia extraordinària que representa, si  les nostres actituds i 
les nostres paraules són més aviat dissuasives, aquesta possible  vocació serà  
avortada. Cada vocació sacerdotal és infantada per l’Església sencera, en  

primer lloc per l’Església domèstica en la qual creix el candidat i  per l’Església local –la parròquia- en la qual  
ha rebut els sagraments de la iniciació cristiana. Tot infantament és, però, font de sofrences! ¿Estem disposats a  

pagar aquest preu per veure rejovenir el cos sacerdotal de la nostra Església? L’essencial del ministeri  
sacerdotal resideix en aquella  unió íntima i inefable  que el Senyor vol instaurar amb aquells que ell ha escollit  

per a continuar a través d’ells el seu ministeri de Bon Pastor! 
 

EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM.  A les 19:15, a la Capella de la Puríssima. Pregària per les vocacions.  
 

ESCOLA DE PREGÀRIA BEAT PERE TARRÉS. Dimarts vinent, 5 de maig, en acabar la missa de les  

10:00 fins a 11:00,  a la Capella del Santíssim. Dirigeix Mn. Manel.  
 

MES DE MAIG, RÉS DEL SANT ROSARI. De dilluns a divendres, a les 19:30, rés del Sant Rosari a la 

Capella de la Puríssima.  
 

REUNIÓ DEL CONSELL EDUCATIU DE L’ESPLAI: aquest dimarts 5 de maig, a les 20:00h ens 

reunirem els responsables de l’Esplai juntament amb els pares responsables per avaluar com ha anat el 
Moviment durant aquest curs i com enfocar també les activitats d’estiu. 
 

LA  PRIMERA COMUNIÓ. S’apropa ja el dia per als nens i nenes que es preparen per a rebre la primera 

comunió: el dia 10 de maig. Ara, aquesta última setmana és molt especials per a ells i per als seus pares. Així 

doncs, aquest dimarts i dimecres, a les 18:00h, farem l’assaig al temple, i dijous tindrà lloc la celebració 
comunitària del perdó amb la confessió individual, també a les 18:00h. 
 

LA SORTIDA PASQUAL A VIC. A la taula del cancell del temple hi trobareu fulls amb una 
informació completa. Desitgem que hi participi una nodrida representació de la nostra comunitat cristiana. 

No ens l’hem de mirar com una mera excursió, sinó com in dia per compartir, estar plegats, i sentir la joia de 
la comunió pasqual. El darrer dia per a apuntar-se és el dimecres 13 de maig. Us podeu inscriure a la 
sagristia o en les hores de despatx parroquial.  
 

EUCARISTIA DEL BEAT PARE DAMIÀ: el divendres 8 de maig, a les 11:30h, els alumnes de l’escola 

Pare Damià Sagrats Cors, celebraran una eucaristia per commemorar el religiós Pare Damià, el qual serà 

canonitzat a Roma el dia 11 d’octubre.  
 
 



 


