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1. PRESENTACIÓ 

 
Tot passant vora el llac de Galilea, veié Simó i el seu germà Andreu, 

que tiraven les xarxes a l’aigua. Eren pescadors. Jesús els digué: 

- Veniu amb mi i us faré prescadors d’homes. 

Immediatament deixaren les xarxes i el van seguir. 
Mc 1, 16 – 18 

 

Ens sabem creats i cridats per Déu. Som creats per Déu des d’aquell alè de vida a l’inici de 
tot. Aquest buf d’amor que sorgeix d’allò més íntim de Déu, ens dóna Vida, una vida de 

l’Esperit. Ell ens crea per a la Vida, i és en aquesta vida on anem descobrint-lo, en els 
altres i en nosaltres mateixos. Ens coneix a cadascú i té un pensament original per a cada 

persona. Aquest somni de Déu, aquest horitzó amb sentit, aquesta crida l’escoltem des del 
que som, i és des d’aquí que podrem dur a terme coses noves, des de l’amor, des del 
servei, en comunitat, descobrint, sorprenent-nos, construïnt coses noves, vida nova, 

Regne de Déu. 

Voldríem que aquesta cultura vocacional, que el binomi crida – resposta calés en la nostra 

pastoral amb adolescents i joves, convençuts de la dinámica de Déu, que ens ajudarà a 
créixer com a persones i com a cristians. 

Aquest és l’objectiu en aquesta Trobada diocesana de catequistes d’enguany; de la mà de 

la Mercè Montells, religiosa concepcionista i membre de la Delegació diocesana de pastoral 
vocacional, farem l’exercici de fer arrelar en nosaltres (tot allò que entenem per) la cultura 

vocacional. 

Ens agradaria que ho puguessiu  incorporar a les vostres programacions, calendaris i 

activitats, per tal de posar-ho en pràctica en el treball que realitzeu amb adolescents i 
joves. Per això també us facilitem algunes dinàmiques que poden ajudar-vos. Com sempre 
caldrà concretar-les i adaptar-les a la realitat de cadascú. Animar-vos a ser valents!!! 

Finalment us proposem visualitzar tot aquest treball en una vetllada el dissabte 16 d’abril, 
de les 20 a les 21.30 hores, a l’església de Sant Pere i Sant Pau del Prat de Llobregat, en 

motiu de la Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions. 

Per acabar una última idea. La cultura vocacional ha vingut per quedar-se, impregnant 

tots els racons de la vida de la nostra església diocesana; i vol ajudar-nos a ser cristians 
escoltant i responent a les crides que avui Déu ens fa. 
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2. DINÀMIQUES PER POSAR-NOS EN MARXA 

 

DINÀMICA 1 

 Posem un paper d’embalar a terra, escoltem una música tranquil·la, intentem amb una 

paraula, un dibuix... expressar el que penso o imagino quan sento la paraula VOCACIÓ. 
 

DINÀMICA 2 

 Conversa per parelles de manera que ens puguem mirar els ulls i trobar-nos en els ulls de 

l’altre. Disposició de les cadires: “bancs de la trobada o caseta”. 
 Es faran tres rondes. Cada ronda amb una persona diferent i a ser possible que no sigui del 

nostre poble o ciutat. A cada ronda el tema de conversa serà diferent. 
 Ritual: quan em trobo amb la persona amb la que compartiré una estona la saludo 

cordialment com em sembli més oportú: una abraçada, un petó, una paraula... cada u com 
li sembli millor. Després ens escoltem sense fer-ne cap valoració i tenint en compte que 

hem  de poder parlar tots dos. En acabar també ens acomiadem amb una paraula, 
abraçada... 

 Preguntes: 
o Del que han escrit, dibuixat... els teus companys sobre el paper què és el que més 

t’ha agradat, t’ha cridat l’atenció, estàs d’acord o no.... 
o Sé quina és la meva vocació? 
o Com visc la meva vocació? Sóc feliç? 

 
 Collita: (ens quedem drets i en cercle) 

o Com m’he sentit?  
o Què em queda del viscut en aquesta estona?  

o Quins interrogants s’han despertat en mi? 

 

Tot el que ens queda d’allò que hem viscut en aquesta estona i aquests interrogants, ens fa 

pensar que potser la vocació humana va més enllà de les nostres idees, d’aquells esquemes que 
tenim, d’allò que ens han transmès, una manera diferent d’entendre la vocació humana. 

Descobrir la vocació humana des d’una perspectiva més amplia, és el que ens fa viure-la amb més 

plenitud i amb una consciencia diferent. 

 

DINÀMICA 3 

 Mira la teva pròpia vocació: quines oportunitats i dificultats has trobat per ser el que ets en 

aquest moment? 
 Recorda joves o adolescents que tinguis a prop (pots escriure els seus noms). 

 On busquen la seva vocació? 
 Quines oportunitats i dificultats els dóna el seu context, la seva realitat. 

 Compartim en petits grups o amb la persona que tenim al costat. 
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3. LA VOCACIÓ EN UNA NOVA CULTURA VOCACIONAL 
 

Introduïm una nova manera d’entendre la vocació humana. La vocació amb dues components: 

quelcom que m’és donat, inspirat per Déu i és quelcom que he de desplegar al meu estil, al meu 

ritme. 

La vocació és el “buf” original de cada un. És la crida a ser un mateix, únic, original. Tot@s estem 

cridats a ser nosaltres mateixos. Això requereix art. Necessitem reconeix-ho, descobrir-ho, 

compartir-ho en intimitat amb altres. 

El somni de Déu ja batega en la meva “gla”, és la meva originalitat. 

Descobrir la vocació és arribar a tenir un somni que ens convida a ser CREADOR@S DE VIDA. 

És reconèixer el propi lloc en el món, descobrir-ho i desplegar-ho en el temps. És quelcom que 

hem de descobrir i ajudar a descobrir a d’altres joves. 

És des de la nostra originalitat que anem fent les nostres opcions. 

Entenent així la vocació ens vincula als altres de manera diferent. No des de la superioritat sinó 

des de la igualtat. Percebre’ns vulnerables ens posiciona des de la igualtat. Tots tenim la temptació 

de fer els altres a la nostra mida. 

La vocació és allò que cada un descobreix ser fruit d’una crida. Allò que vull coincideix amb el que 

haig de fer i puc fer. La vocació es va descobrint i “desplegant”. És aquest misteri i originalitat que 

“bull” en nosaltres. És quelcom de tota la vida i no segueix un procés lineal sinó en cicles. 

La “Vocació” és com la llavor d’una “gla” que té una capacitat superior a altres llavors. La nostra 

vocació té la força d’una gla. Ja és en potència tot el que podem ser però falta desplegar-la. 

Podríem dir que la vocació és el somni de Déu per a cada un de nosaltres. Que espera la terra 

adequada per esclatar i desenvolupar-se. (Aquí entra la tasca dels catequistes, animadors, 

monitors, educadors,...). 

La nostra vocació neix del somnis que col·lectivament fem amb altres. S’enforteix en la trobada 

amb els altres. 

No creixem de forma lineal sinó per cicles. Creixem quan anem donant resposta a preguntes que 

ens fem, construint certeses. Creixem amb les crisis i hi ha moments d’harmonia. 
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Un mapa de la vocació humana 
 

VOCACIÓ: crida a ser un mateix. 

HORITZÓ: ser lliures per estimar i fer un món més humà i de germans. Això és el REGNE. 

Aquest horitzó també és camí. Sempre ho hem d’anar fent conscient. 

SER UN MATEIX és com EL GRAN RIU. Les seves vessants són les dimensions de la vocació 

humana. Anem desenvolupant diferents aspectes d’un mateix. Ens anem descobrint en la 

mida que som capaços d’escoltar els altres (els qui tenim més a prop, més lluny, la terra, la 

societat) i escoltar-se un mateix (allò més propi meu). 

VESSANTS o DIMENSIONS:  

 les relacions primàries (es donen en el nucli familiar) ser fill/a, germà/na, amic/amiga. 

  la sexualitat (té a veure amb la identitat. En sintonia amb la crida a la llibertat), allò 

masculí, femení. 

 el ser ciutadà (part d’un poble, d’una identitat). Cal que em pregunti com sóc part 

d’aquesta societat.  

 la feina, l’obra de les meves mans, som artesans. La meva professió o ofici.  

 les formes d’estimar (tots tenim necessitat de ser estimats, d’intimitat. Necessitem 

l’amor íntim i l’amor col·lectiu). El testimoni. 

 La eclesialitat (assemblea amb altres, necessitem fer-nos companys de camí), deixebles 

de Jesús. 

 l’espiritualitat (la necessitat de sentit). Som peregrins. 

 

Ens cal desenvolupar les diferents dimensions.  

La dimensió vocacional forma part de tots els cicles de la vida. Va més enllà de tot allò que 

es professional i vida religiosa. 
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Imatge 1 

 

NECESSITEM
Caminar, palpar, sentir

el nostre TERRITORI
existencial

També NECESSITEM “MAPES”
Que ens orientin i ens ajudin a 
interpretar el que anem vivint 
en el nostre territori

Necessitem caminar pel nostre 
“territori” orientats, revisant, 

re-dibuixant “mapes” per anar 
vivint cada vegada més plenament

TERRITORI
És tota la meva experiència

MAPES
Ens orienten per a poder llegir el terrirori. Construccions 

conceptuals  per poder resoldre situacions.

DESBORDAMENT

“Caminar en cercle, 
sense  sentit”

DESBORDAMENT

“Confondre el mapa 
amb el territori”
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Imatge 2 

 

ser un@ mateix@

LA VOCACIÓ HUMANA

BUF DE DÉU

originari  i original

El somni de Déu

INSCRIT EN LA 

NOSTRA  PELL 

CULTURA-HISTÒRIA

Singular

Col·lectiu
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Imatge 3 

 

UN “MAPA” SOBRE LA VOCACIÓ HUMANA

QUI SÓC?
QUI VAIG ESDEVENINT?

Dimensió
SEXUALITAT

SER home, dona

Dimensió
RELACIONS

Fill/a, germà/na…

Dimensió
FORMES de  VIDA

Família, Vida 
Religiosa…

Dimensió
OCUPACIONAL

El treball, obra de 
les nostres mans

Dimensió
CIUTADANA

Ser part de la Història, del 
Cosmos, de la Mare Terra. 

Dimensió
ECLESIAL

Ens reunim en nom de 
Jesús, amb altres…

Dimensió
ESPIRITUALITAT
Necessitem un 
fil conductor 

que doni sentit 
i unitat a la 

diversitat que 
vivim dia a dia.
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4. ACTIVITATS 

 

Us facilitem algunes activitats. Hi ha moltes més. A internet i als diferents manuals de pastoral 

amb adolescents i joves en podreu trobar. Sempre caldrà que l’activitat us la prepareu abans. Que 

us llegiu la fitxa i que us imagineu com la podeu concretar amb els adolescents i joves que 

vosaltres acompanyeu. 

Cuideu l’espai, la durada, el material, l’ambient, i sobretot, l’experiència. 

I no us oblideu d’acompanyar-ho amb la pregària, primer de tot la teva, invocant a l’Esperit, per a 

que es faci la seva voluntat; i també amb una estona més llarga i explícita de pregària amb els 

adolescents i joves.  

Ah, també podeu innovar i compartir-ho. 
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Fitxa d’activitats  
ÀMBIT PASTORAL AMB JOVES 

TIPUS 

D’ACTIVITAT 

 

Dinàmica individual i per grups, amb una pregària per finalitzar. 

DESCRIPCIÓ 

DINÀMICA D’INICI tots junts 
 A quins valors dono més importància en la meva vida ? Salut, riquesa, 

justícia, èxit, coneixements, bellesa, plaer, amor, solidaritat, sinceritat…   
Cada persona ho escriu en un “paper” i ho anem enganxant en un paper 

d’embalar. 
 Rellegim el que cada un ha posat. 

 En petits grups comentem: Què és per a tu un “projecte” per a la teva 
vida? Quina relació té el projecte de vida amb els valors? 

 En aquests moments tenim distribuïts pel terra “els dibuixos dels regals”. 
Cada un n’agafa un. 

Mirem aquest regal que tenim. Amb ell volem significar el que som. La 
nostra vida és un gran regal!!!. És quelcom que hem rebut, que se’ns ha 
donat. Se’ns ha regalat perquè en fem quelcom. Estem cridats a ser 

feliços, descobrint el nostre propi camí de realització. 
En aquest regal hi escrivim el nostre nom. Al darrera intentem apuntar el 

què significa per a nosaltres que la vida és un regal. 
 
PER GRUPS 

Ens emportem cada un el seu regal. 
En els grups intentem treballar a partir del regal de la nostra vida. 

Ens poden ajudar a dinamitzar aquesta estona les preguntes següents: 
 Què en faré amb aquest regal que sóc jo mateix? 

 Abans hem parlat dels nostres projectes. Té alguna cosa a veure Déu 
amb els teu projecte? Què aporta Déu a la teva vida? Quin lloc hi té? 

 Descobrir el projecte que Déu té per a mi, això és la vocació. Aquest 
projecte de Déu és que jo sigui feliç. Seré capaç d’anar descobrint em mi 

aquest projecte? Per això em cal temps. 
 
CELEBRACIÓ FINAL tots junts 

Aquesta celebració la prepararem entre tots des de els grups. A cada un d’aquest 
grups se’l pot demanar alguna cosa a preparar. 

L’esquema podria ser el següent: 
 Un cant 

 A cada grup se li demana d’escriu-re una paraula que hagi estat 
significativa del que s’ha parlat en el grup. En aquest moment cada grup 

posa al centre del grup la paraula i la llegeix. Vol significar tot el que s’ha 
compartit. (Cada grup la seva paraula) 

 Llegim un text evangèlic que resumeixi el que hem parlat en el grup. Una 

persona del grup el llegeix. (Un grup cerca aquest text) 

 Estoneta breu de silenci 
 Una pregària de petició. Demanem coratge per anar descobrint el regal 

que hi ha en nosaltres i saber-lo compartit amb la gent que ens envolta. 
(La prepara un grup) 

 Text que es podria llegir tots junts 
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LES PERSONES SOM UN REGAL DE DÉU 
 

“Les persones som un regal de Déu, Pare. 
Algunes estan magníficament empaquetades; 

Amb el primer cop d’ull ens atrauen. 
Altres estan embolicades amb paper molt ordinari. 

Algunes s’han fet malbé per culpa del correu. 
De vegades, és possible que tinguin una distribució especial. 

Algunes són un regal mal empaquetat. 
D’altres les han embolicat amb molta cura. 

Però el paquet no és el regal. 
De vegades, el regal és difícil d’obrir 

I cal buscar ajut. 
Potser perquè fa por 
Potser perquè fa mal 

Potser perquè ja ha estat obert i menyspreat... 
Jo sóc un regal. 

I, en primer lloc, un regal per a mi mateix. 
He mirat l’interior del meu paquet? 

Tinc por de fer-ho? 
Potser no he acceptat mai el regal que sóc. 

Sóc un regal per a mi mateix 
i un regal per als altres”. 

 
 Una pregària d’acció de gràcies pel regal de la nostra vida. (La prepara un 

grup). 
 Cant final 

 

MATERIALS 

 

PERSONES 

IMPLICADES 

 

Catequistes que acompanyen als joves. 

PERSONES A 

QUI VA 

ADREÇAT 

 
Joves de la parroquia, de l’escola o del moviment. 

LLOC Sala 
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Fitxa d’activitats  
ÀMBIT PASTORAL AMB JOVES 

TIPUS 

D’ACTIVITAT 

 

Revisió de Vida al voltant de l’esdevenir deixebles. 

DESCRIPCIÓ 

 
1. JO I EL MEU AMBIENT 

 
Llegim els diaris, mirem les notícies de la televisió i escoltem la ràdio... sembla 
que el nostre món està cap per avall. Sembla que tot són desgràcies, sembla que 

sempre hi ha algú que està fent mal a algú altre. Sembla que no hi ha ningú que 
sigui totalment feliç, tots som una colla d’infeliços que anem passant a poc a poc 
els nostres dies sense gaire sentit. Buscant de solucionar els petits problemes 

que ens planteja la vida sense necessitat de preocupar-se per a les grans 
qüestions. 

 
 Com reacciono davant les desgràcies del meu món? Amb preocupació? 

Passant-ne, ja que la majoria de cops és fora de casa meva? 
 Hi ha alguna esperança de què el nostre món sigui una mica millor? 

 Creus que hi pot haver situacions d’esperança? Quines? On? T’hi sents 
identificat? 

 Què és allò que realment em preocupa? Quines són les meves prioritats? 
 

Els cristians davant del món hem de ser testimonis d’esperança, portadors 
d’alegria enmig de la tristesa, portadors de pau, de confiança, d’amor... Hem de 

ser llavor, estar en el món amb els altres homes i dones però no identificar-s’hi, 
anar més enllà, portar en aquestes situacions l’Evangeli, portar en definitiva, a 
Jesús: la seva pau, la seva justícia, la seva esperança... 

 
 Com em relaciono amb el meu ambient o context social? 

 Es nota que sóc cristià, se’m nota la diferència? Si ho amago m’estalvio 
problemes? Tinc present la meva vivència cristiana quan parlo amb els 

altres? 
 Què puc aportar per fer el meu món, ara i aquí, una mica millor? 

 Creure és un fet social per guardar les aparences o quelcom que sento 
amb el cor? 

 Davant els fets de la meva vida reacciono com a cristià? 

 
TEXT: Lc 24, 13-24 
 

L’ESGLÉSIA, LA COMUNITAT 
 
En l’Església hem viscut el nostre creixement personal i cristià. En ella ens hem 

sentit acollits, en ens han presentat a Jesús, en ella hem descobert les 
Escriptures... Pertanys a la comunitat, n’ets un membre a ple dret, però també 

amb tots els deures. Sols no podem anar enlloc... 
 

 Com vius la teva vivència comunitària de la fe? Participes en la teva 

comunitat? Estàs a la parròquia o ets parròquia? 
 Vius la teva fe en comunitat, te la fas teva amb els altres o vas al teu 

rotllo? 
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 Participes en la trobada dominical dels cristians amb la teva comunitat? 

 
Cada diumenge descobrim novament Jesús, en la Paraula i en l’Eucaristia, ens el 
fem nostre, assaborim la seva persona, els seus gestos, la seva paraula, ens el 

fem més proper... 
 

 Escolto la Paraula de Déu? Me la faig meva? Em sento identificat en allò 
que llegeixo? 

 Quina influència té la Paraula en la meva persona? La porto a la pràctica? 
 Recorro a Déu o a l’Església en els moments que em sento buit i sol o, 

sempre i en tot lloc, per agrair, demanar, lloar? 
 Tinc Jesús com a model de vida? El sento a prop en l’Eucaristia? Me’l faig 

meu? 
 

TEXT: Lc 24, 25-32 
 

2. L’ANUNCI 
 
Allò que ens ha fet feliços no ens ho podem quedar per a nosaltres sols, hem de 

ser-ne testimonis, anunciar gratuïtament allò que hem rebut gratuïtament. No 
volem fer adeptes, sinó mostrar la nostra alegria, i compartir-la amb tothom. En 
l’Església hem rebut i és en ella que comparteixo, perquè tothom pugui participar 

d’aquesta alegria. La nostra felicitat resta en que tots puguem gaudir-ne! 
 

 Com vius aquest gran do que és la fe? El vius a fons, amb una alegria que 
es nota? 

 Com practiques aquest anunci que forma part de la vivència cristiana? 
 

T’has fixat que TU estàs cridat a ser apòstol, ser portador de la Bona Nova de 
Jesús arreu del món? Potser Déu et crida a TU per a portar aquesta alegria que 
ens salva per mitjà d’un ministeri concret.  

 
 En quin espai de la comunitat parroquial t’hi sents més còmode? 

 T’has plantejat mai seriosament a quin servei et sents cridat? 

 
Son molts els que reben aquesta Notícia, l’acullen amb goig i la viuen 
profundament. I això els fa feliços fins al punt de què decideixen deixar-ho tot, 

fins i tot el propi JO i deixar-se omplir del tot per aquell que ho és TOT, Déu. 
 

 T’has plantejat dedicar la teva vida a Déu des d’una vocació consagrada a 

Ell? 

 Imagina’t per un moment que tries aquesta opció de vida: com te la 
imagines? 

 
Això és possible, no és tan estrany. Molts abans que tu han passat pel mateix 
tràngol. No tinguis por a pensar-t’ho. Si aquesta és la teva vocació i no t’ho 

planteges seràs un infeliç tota la teva vida: 
¡PLANTEJA’T-HO! 

 
Si és així, aixeca’t de la taula i vés corrent a veure els apòstols del teu temps i 
digues: “El Senyor ha ressuscitat, al·leluia”. Buida’t de tu mateix, sigues valent. 

Mira al teu voltant, hi hagi el que hi hagi, sigui reconfortant o descoratjador, i fes 
el pas, sense por. TU ets necessari, TU pots canviar les coses, TU pots fer que el 
nostre món sigui una mica millor. Jesús sempre serà al teu costat, no et 
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desanimis. Jesús sempre serà al teu costat, sempre! És a les teves mans. TU pots 
ser l’escollit. -Hi ha res més gran? 

 
TEXT: Lc 24, 33-35 

¡ADONA’T DE LA TEVA DIGNITAT, I ACTUA! 
 

MATERIALS 

 

PERSONES 

IMPLICADES 

 

Catequistes que acompanyen als joves. 

PERSONES A 

QUI VA 

ADREÇAT 

 
Joves de la parroquia, de l’escola o del moviment. 

LLOC Sala 
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Fitxa d’activitats  
ÀMBIT PASTORAL AMB JOVES 

TIPUS 

D’ACTIVITAT 

 

Descoberta de la vida d’una comunitat i la casa parroquial 

DESCRIPCIÓ 

 
Tot fent una ruta, una excursió, descobrirem la vida religiosa i del preveré 

diocesà, tot visitant els llocs on viuen. 
 
Caldrà seleccionar i contactar prèviament amb aquelles persones a qui volem 

visitar, i preparar una mica la visita. 
 
Amb una comunitat religiosa podem parlar de… 

 què és la vida religiosa 
 el carisma de la seva congregació 

 la missió de la comunitat 

 visitarem el centre que elles animen 
 tindrem una estona de pregària 

 acabarem amb un diàleg i una mica de berenar. 

 
A la rectoria podem parlar de… 

El rector de la parròquia ens pot explicar amb una mica 
més de detall, quina és la tasca del rector, quina és la 
seva missió a més de fer misses... 

 
Podem acabar la jornada buscant unes conclusions… 

De tot el que en aquesta tarda hem tingut oportunitat 

de veure, de compartir... què és el que més ens ha 
agradat? què ens ha cridat l’atenció? Amb què ens 

quedem? 
 
 

MATERIALS 

 

PERSONES 

IMPLICADES 

 
Catequistes que acompanyen als joves. 

PERSONES A 

QUI VA 

ADREÇAT 

 
Joves de la parroquia, de l’escola o del moviment. 

LLOC Sala 
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Fitxa d’activitats  
ÀMBIT PASTORAL AMB JOVES 

TIPUS 

D’ACTIVITAT 

Pregàries dels fidels per a les eucaristies. 

DESCRIPCIÓ 

Amb motiu de la Cadena de Pregària per les Vocacions, que té lloc a totes les 
diòcesis de Catalunya durant el mes de novembre, oferim unes pregàries dels 

fidels pròpies sobre aquesta intenció per afegir als formularis dels diumenges del 
mes de novembre. Cal tenir en compte que els dies de novembre que han estat 
encomanats d’una manera especial al bisbat de Sant Feliu de Llobregat són el 9, 

el 19 i el 29. 
Xavier Aymerich, delegat 

 

PREGÀRIES DELS FIDELS  
 

- Durant aquest mes de novembre, preguem especialment per les vocacions: a la 
vida religiosa, a la vida missionera, al ministeri sacerdotal o diaconal. Que hi hagi 
joves generosos que se sentin cridats pel Senyor. PREGUEM. 

 
- Perquè no manquin mai en l’Església els pastors que la presideixin i que, a 

través del seu ministeri, facin present l’amor de Déu en les comunitats. 
PREGUEM. 
 

- Perquè tots els cristians ens deixem interpel·lar per allò que Déu ens està 
demanant cada dia, i que especialment hi responguin els que el Senyor crida a 
una vocació sacerdotal o religiosa. PREGUEM. 

 
- Preguem avui, en comunió amb tot el nostre bisbat de Sant Feliu, per les 

vocacions a la vida sacerdotal i religiosa. Que Déu cridi joves que responguin 
generosament a la vocació. PREGUEM. 
 

- Pel nostre bisbe, pels preveres i diaques, pels religiosos i religioses. Que amb la 
seva paraula i la seva vida esdevinguin testimoni i estímul per a molts altres que 

es plantegin la seva vocació. PREGUEM. 
 
- Per les vocacions a la vida sacerdotal, diaconal i religiosa. Que el Senyor doni a 

l’Església les persones entregades que necessita per continuar la seva missió 
enmig del món. PREGUEM. 

 

MATERIALS 

 

PERSONES 

IMPLICADES 

Responsables de litúrgia 

PERSONES A 

QUI VA 

ADREÇAT 

Comunitat parroquial 

LLOC Celebracions de l’eucaristia 
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Fitxa d’activitats  
ÀMBIT PASTORAL AMB JOVES 

TIPUS 

D’ACTIVITAT 

UNA TROBADA AMB ELS MONITORS I LES MONITORES 

DESCRIPCIÓ 

Caldrà un primer moment de justificació de l’activitat i de pertinença a la 
parròquia. 

La sala la podem ambientar amb alguns cartells (“Tu ets el millor regal...” i “La 
vida consagrada és...”) 
Treballarem el subtema opcions de l’eix església dels materials de l’Aplec de 

l’Esperit 07. 
Podem fer un músic fòrum amb la cançó de “Fes un gir”.  
Cal pensar com es fa el ressò a l’eucaristia dominical. 

MATERIALS 

 

PERSONES 

IMPLICADES 

 
Consiliari o animador de la fe del Centre d’Esplai. 

PERSONES A 

QUI VA 

ADREÇAT 

 
Joves de la parroquia, de l’escola o del moviment. 

LLOC Sala 
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Fitxa d’activitats  
ÀMBIT PASTORAL AMB JOVES 

TIPUS 

D’ACTIVITAT 

UNA TROBADA AMB ELS MONITORS I LES MONITORES 

DESCRIPCIÓ 

ELS NOSTRES PROJECTES I ELS PROJECTES DE DÉU 
 

1.TU POTS FER UN PROJECTE PER A LA TEVA VIDA 
 
Quan una família vol construir-se una casa, encarrega un projecte. Els tècnics 

diran si és possible, però la mateixa família serà l’autora d’aquella casa, perquè 
l’hauran fet a la mesura dels seus desigs i les seves possibilitats. 
Quan un noi o una noia comença a pensar què vol fer de la seva vida, ell mateix 

és l’autor del seu projecte. Però també demana ajuts, principalment a les 
persones que més el coneixen. 

 
 

 Quins són avui els meus “projectes”? 

 Quins són els “valors” a què dono més importància en la meva vida? Tria 
entre aquests o altres: salut, riquesa, justícia, èxit, coneixements, bellesa, 

plaer, amor, solidaritat, sinceritat... 
 Creus que els “valors” que has escollit tenen tots la mateixa importància? 

Per què? 

 Què és per a tu un “projecte” per a la teva vida?  

 

2. LA TEVA VIDA ÉS UN REGAL 
 
Tota la teva vida és un gran regal! És quelcom que has rebut, que se t’ha donat. 

Se t’ha regalat perquè  en facis quelcom. Estem cridats a ser feliços, descobrint el 
nostre propi camí de realització.  
 

 Quin és el millor regal que he rebut? 
 Quin és el millor regal que he fet? 

 Què en fem amb els regals? Per què? 

 
3. DINÀMICA del REGAL 

 
Cada persona rep una fotocòpia amb el dibuix d’un regal. Aquest regal-dibuix, 
representa la teva vida.  

Escriu en aquest regal: el teu nom, per tal de donar-li identitat. Intenta també 
escriu quelcom que respongui a la pregunta següent: 

 

 Què significa que la vida és un regal? 

 
Compartim el nostre regal amb els altres. 
 

4. LES PERSONES SOM UN REGAL DE DÉU 
 

Llegim aquest text. 
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“Les persones som un regal de Déu, Pare. 
Algunes estan magníficament empaquetades; 
amb el primer cop d’ull ens atrauen. 
Altres estan embolicades amb paper molt ordinari. 
Algunes s’han fet malbé per culpa del correu. 
De vegades, és possible que tinguin una distribució especial. 
Algunes són un regal mal empaquetat. 
D’altres les han embolicat amb molta cura. 
Però el paquet no és el regal. 
De vegades, el regal és difícil d’obrir 
i cal buscar ajut. 
Potser perquè fa por 
potser perquè fa mal 
potser perquè ja ha estat obert i menyspreat... 
Jo sóc un regal. 
I, en primer lloc, un regal per a mi mateix. 
He mirat l’interior del meu paquet? 
Tinc por de fer-ho? 
Potser no he acceptat mai el regal que sóc. 
Sóc un regal per a mi mateix  
i un regal per als altres”. 
 

En una estona de silenci, fem l’esforç d’entrar en nosaltres mateixos, intentem 
endinsar-nos en el nostre interior descobrint el meravellós regal que guardem. 
Com més acceptem amb responsabilitat el compromís de conèixer-nos més, més 

grans seran les sorpreses que descobrirem de nosaltres  mateixos. 
 
 

 Què en faré amb aquest regal que sóc jo mateix? 
 Abans hem parlat dels nostres projectes. Té alguna cosa a veure Déu 

amb el teu projecte? Què aporta Déu a la teva vida? Quin lloc hi té? 
 Descobrir el projecte que Déu té per a mi, això és la vocació. Aquest 

projecte de Déu és que jo sigui feliç. Seré capaç d’anar descobrint en mi 
aquest projecte? Per això em cal temps. 

 Agraïm al Senyor el regal de la nostra vida. 

 Li demanem coratge per anar descobrint el regal que hi ha en nosaltres i 

saber-lo compartir amb la gent que ens envolta. 

 
 

MATERIALS 

 

PERSONES 

IMPLICADES 

 

Consiliari o animador de la fe del Centre d’Esplai. 

PERSONES A 

QUI VA 

ADREÇAT 

 
Joves de la parroquia, de l’escola o del moviment. 

LLOC Sala 
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Fitxa d’activitats  
ÀMBIT PASTORAL AMB JOVES 

TIPUS 

D’ACTIVITAT 

UNA TROBADA AMB ELS MONITORS I LES MONITORES 

DESCRIPCIÓ 

JOCS PER A UNA EDUCACIÓ VOCACIONAL – I 
 

INTRODUCCIÓ 
L’educació de cara a la vida professional o educació vocacional és un esforç dels 
sistemes educatius i de la comunitat a fi d’ajudar els joves a familiaritzar-se amb 

la valoració d’una societat orientada al treball; a integrar aquesta estimació en la 
pròpia estructura axiològica individual i a posar-la en pràctica en llurs pròpies 
vides, per tal que el món ocupacional, del qual formaran part, els sigui 

satisfactori i significatiu individualment. 
 

Aquests valors ocupacionals han de venir acompanyats per la motivació i 
l’orientació. 
 

Una de les metodologies enfocada a l’educació vocacional és, com no, la lúdica, 
mitjançant diferents jocs i activitats de simulació podem ajudar els infants dels 

nostres esplais a descobrir quin ha de ser el seu futur laboral. 
 
EL JOC DE LA JERARQUIA PERSONAL DE VALORS 

Es tracta que el noi distingeixi quins són els seus valors i la seva axiologia i els 
analitzi, i pensi com aquests influeixen a l’hora de decidir acadèmicament i 
professionalment. 

 
Edat preferent:  a partir dels 14 anys 

Objectius: 
o Del monitor: mostrar als infants el paper fonamental dels valors en el 

procés de presa de decisions vocacionals. 

o De l’infant: arribar a ser conscient de la importància dels valors personals 
individuals davant la necessitat de prendre una decisió. 

 
Analitzar diverses decisions preses recentment i reflexionar sobre el conjunt de 
valors que s’hi reflecteixen. 

 
Saber respondre a la qüestió com es decideix?. 

 
Motivacions: 

o Presentar un cas als infants: 

 
Dilluns tens un examen de matemàtiques i hauràs d’estudiar força el cap de 
setmana. Però el teu millor amic ofereix una festa per a tots i espera que tu hi 

assisteixis. Així, doncs, et trobes que has de prendre la decisió. 
 

El monitor comentarà respostes com ara Aniré a la festa perquè el meu amic (o 
amiga) hi serà i no m’agraden les matemàtiques; o em quedaré estudiant el cap 
de setmana perquè aquesta avaluació és molt important per a passar al curs 
següent, etc... 
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Reflexió final 
1. Es fa veure als infants que, encara que estem enfrontats amb el mateix 

problema, hi podem respondre de diferents maneres. 
2. A partir d’aquesta reflexió el monitor explicita la definició de valor com 

allò que nosaltres considerem que és important. 
 
Per ajudar a fer aquesta reflexió, es pot utilitzar aquesta fitxa: 

 
MODEL PER A PRENDRE DECISIONS 
Tracta de completar els espais en blanc. 

Pregunta: Et quedaràs a estudiar per a prepara l’avaluació de matemàtiques, o 
aniràs a la festa? 

 Eleccions  o alternatives 

1. Defineix les teves 
eleccions 

1 1 

2. Sospesa les teves 

alternatives 

Quines serien les 

possibles conseqüències 
o resultats d’aquesta 
elecció? 

 

 a) a) 

 b) b) 

 c) c) 

3. Sigues conscient dels 
teus valors 

Ara que ja has sospesat 
les possibles 

conseqüències de cada 
elecció, què és allò que 

més valores? Fer bé el 
teu examen, o divertir-te 
amb els teus amics? 

 

4. Formula la teva 

decisió 

Quina és la teva decisió?  

 

Fóra bo que es comentessin totes les eleccions entre tots i raonar les preses de 
decisió realitzades. 

 

MATERIALS 

 

PERSONES 

IMPLICADES 

 
Consiliari o animador de la fe del Centre d’Esplai. 

PERSONES A 

QUI VA 

ADREÇAT 

 

Joves de la parroquia, de l’escola o del moviment. 

LLOC Sala 
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Fitxa d’activitats  
ÀMBIT PASTORAL AMB JOVES 

TIPUS 

D’ACTIVITAT 

Activitat amb adolescents i joves. 

DESCRIPCIÓ 

-Breu introducció al tema de la vocació i la crida.  
-Presentació del possibles camins de realització personal: vocació laïcal, vocació 

sacerdotal, vocació religiosa. 
-Analitzar un text de vocació i fer-ne pregària. 
Déu crida persones concretes perquè el segueixin i portin a terme una 

determinada missió. 
El text és Lc 1, 26-36 “Anunciació a Maria” 
-En una estona de pregària intentarem respondre les preguntes següents: 

    1. Qui crida a qui? 
    2. Per a què? 

    3. Què implica ser cridat? 
-Compartim la nostra pregària 
 

MATERIALS 

 

PERSONES 

IMPLICADES 

 
Catequistes que acompanyen als joves. 

PERSONES A 

QUI VA 

ADREÇAT 

 
Joves de la parroquia, de l’escola o del moviment. 

LLOC Sala 
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Fitxa d’activitats  
ÀMBIT PASTORAL AMB JOVES 

TIPUS 

D’ACTIVITAT 

ESTUDI D’EVANGELI 

DESCRIPCIÓ 

 “DÉU TÉ UNA BONA NOTÍCIA PER A CADA UN DE NOSALTRES” 
 

1. INTRODUCCIÓ 
 
La Vocació equival a crida. Tots hem estat cridats. Cridats a l’existència com a 

homes i dones; al seguiment de Jesús com a creients, a salvar-nos en comunitat i 
en l’Església; a realitzar la nostra existència cristiana com a laics, com a 
religiosos, com a ministres o servidors de la comunitat. 

Cridar a algú pel seu nom significa reconèixer-lo en la seva existència personal, 
fer-lo néixer. 

Procés per assumir la crida: 
 ESCOLTAR LES CRIDES DE LA REALITAT. Déu es comunica amb 

nosaltres de moltes maneres. Cal estar atents per tal de poder-lo 
reconèixer. Acollir aquelles crides que ens humanitzen i ens 
apropen més a la vivència de l’Evangeli. 

 CRIDA PEL SEU NOM. El nom ens identifica. Ens ajuda a 
reconèixer-nos originals, diferents, persones amb la nostra pròpia 

identitat.  
Tota persona és cridada, és un ésser amb vocació. Cridada a fer alguna cosa en 

la seva vida. Si una persona decideix posar-se al servei d’una causa més 
important que no només les seves preferències personals, es diu que respon a 
una vocació. 

Ens cal descobrir la crida, assaborir-la i participar en aquesta història d’Amor, que 
Déu teixeix amb cada persona. I, des d’aquesta experiència posar-se en marxa 

per seguir la invitació i complir la missió. 
Des del  naixement, la persona és cridada al diàleg amb Déu. És en aquest diàleg 
d’Amor amb Déu on es fonamenta la possibilitat per a cada persona de créixer 

segons línies i característiques pròpies, rebudes com a do i capaces de donar 
sentit a la història i a les relacions fonamentals de la seva existència quotidiana 
en camí cap a la plenitud de la vida. 

La vocació és una certa manera de viure la vida, comprendre-la i ordenar-la com 
un servei. Però la crida , origen de la vocació, no neix de la persona. Aquesta 

només pot rebre-la i acceptar-la lliurement. 
La vocació és ser “cridat”, “ser cridat per” i “ser cridat per a “. Això requereix una 
escolta i una resposta. 

En l’origen de tot camí vocacional, hi ha el Déu amb nosaltres. Ell ens rebel·la 
que no estem sols construint la nostra vida, perquè Déu camina amb nosaltres 

enmig de la nostra vida. 
Tots tenim una missió a portar a terme: ser testimonis de l’Amor de Déu. 
Per als cristians, la crida ve de Déu, de la Paraula del Crist que convida a seguir-

lo i a ser testimonis en el món i en la història. Tot cristià, pel seu baptisme, està 
cridat a fer de la seva vida una resposta i un servei. 

“La vocació cristiana és una orientació profunda de la seva vida i que el creient 
descobreix com un do de Déu i una crida de l’Església”. 
A tots els creients en Jesús ens uneix la vocació cristiana que precedeix les 

diferents vocacions. En l’Església de Déu tots som servidors. El baptisme és el 
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sagrament de la fe a través del qual, la persona expressa, celebra i es 
compromet a viure en servei a Déu i a les persones com a reconeixement i 

acceptació de Déu com a origen, fonament i plenitud del servei. El baptisme és el 
sagrament base de la persona que consagra la seva existència al  servei del seus 

germans. 
Les diferents vocacions amb les diferents maneres de ser signes de l’Amor de 
Déu són diverses. Entre els cristians, alguns són cridats a consagrar la seva vida 

amb una donació total a Déu i al servei d’una missió com a preveres, diaques, 
religiós o religiosa, laics consagrats... És el que s’anomena també “ vocacions 
específiques” o “vocacions particulars”. 

Tota crida a la vocació que sigui, té com a origen Déu i com a finalitat la 
realització de la persona dins dels marcs en els que es pot realitzar millor, ser 

feliç i fer feliços els altres. 
La nostra resposta no és una cosa d’un moment, sinó la suma de molts 
moments, el fruit d’una experiència que es va cultivant.  

La resposta exigeix escoltar la paraula. 
Déu dona a cada persona la seva pròpia vocació per a contribuir a la millora de la 

societat en la que vivim. La seva resposta i exigència consisteix en deixar-la 
millor del que l’hem trobar. 
La vocació, comporta una responsabilitat  allà on estiguem, un dinamisme, posar-

nos en camí i prendre opcions. 
Déu crida persones concretes perquè el segueixin i portin a terme una 

determinada missió. Avui ens fixarem concretament en Maria. 
 
2. LA MEVA VIDA ÉS UN DO 

 
La meva vida és quelcom que m’ha estat donat sense comptar amb mi. Per tant, 
és quelcom gratuït, un regal. La meva vida és el do que conté en sí tots els altres 

dons que aniré rebent a través de la meva existència. Com tot Do és fruit de 
l’Amor, és fàcil concloure que la meva vida és producte d’amor. D’aquí que la 

meva vida sigui quelcom meravellós i important, com tot el que procedeix d’un 
amor personalitzant. 
Estic cridat a estimar la meva vida, cuidar-la, valorar-la, defensar-la, protegir-la i 

donar-la. L’insult que puc fer a la meva pròpia vida, ÉS DEIXAR-LA PASSAR O 
VIURE-LA “SENSE SENTIT”. Sent un regal tan extraordinari mereix una gran 

atenció. 
 

 Intento pensar en tot allò que he rebut a la vida sense jo fer res, sense 
demanar-ho. 

 Sóc conscient que tot allò que he rebut és un regal? 

 Què en faig, que en puc fer, amb tot el que he rebut? 

 
Maria se sorprèn de la salutació de l’àngel. El que li comunica és quelcom gran. 
És també aquest regal que Déu fa per a tota la humanitat. 

 
3.DÉU ENS PARLA A TRAVÉS DELS ALTRES I EN EL COR DE LA NOSTRA VIDA ÉS 

ON ES FA PRESENT  
 
Amb tot el que som, el que hem rebut ... Déu ens fa també una invitació, ve a la 

nostra vida i té quelcom a dir-nos.. 
Maria també és cridada per Déu a ser la Mare de Jesús. La resposta a aquesta 

vocació és fruit de l’escolta de Maria. 
En els nostres dies rebem molts impactes. 
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 Quines notícies he rebut al llarg del dia d’avui? 

 Què em cal per poder escoltar les notícies que m’arriben de mi mateix, 
dels altres i del món? 

 Com em situo jo davant de tot el que m’arriba? 

 
4. ESCOLTEM LA PARAULA I PREGUEM-LA 

 
Tenint present el que hem dit. Escoltem la Paraula i deixem que el Senyor ens 
parli a través d’ella. 

 
Lc 1, 26-38 “Anunci del naixement de Jesús” 
 

El sisè mes, Déu envià l’àngel Gabriel a un poble de Galilea anomenat Natzaret, a 
una noia verge, unida per acord matrimonial amb un home que es deia Josep i 

era descendent de David. La noia es deia Maria. L’àngel entrà a trobar-la i li 
digué: 
-Déu te guard, plena de la gràcia del Senyor! Ell és amb tu. 

Ella es va torbar en sentir aquestes paraules, i pensava per què la saludava així. 
L’àngel li digué: 

-No tinguis por, Maria, Déu t’ha concedit la seva gràcia. Tindràs un fill i li posaràs 
el nom de Jesús. Serà gran i l’anomenaran Fill de l’Altíssim. El Senyor Déu li 
donarà el tron de David, el seu pare. Regnarà per sempre sobre el poble de 

Jacob, i el seu regnat no tindrà fi. 
Maria preguntà a l’àngel: 
-Com podrà ser això, si jo sóc verge? 

L’àngel li respongué: 
-L’Esperit Sant vindrà sobre teu, i el poder de l’Altíssim et cobrirà amb la seva 

ombra; per això el fruit que naixerà serà sant, i l’anomenaran Fill de Déu. També 
Elisabet, la teva parenta ha concebut un fill a les seves velleses; ella, que era 
tinguda  per estèril, ja es troba al sisè mes, perquè per a Déu no hi ha res 

impossible. 
Maria va dir: 

-Sóc l’esclava del Senyor: que es compleixin en mi les teves paraules. 
-I l’àngel es va retirar”. 
 

 Quins personatges apareixen en aquest text? 
 Qui parla a qui? 

 Quina és l’actitud i reacció de Maria? 

 
5. CONTEMPLEM MARIA I LA NOSTRA VIDA 
 

Maria, una dona senzilla del poble, creient, que participa de la vida del poble, de 
les seves festes religioses, dona de pregària... Rep una salutació de l’àngel. 

Déu es val dels altres per comunicar-se amb nosaltres, per a fer-se present en la 
nostra vida, per donar-nos alguna notícia o bé demanar-nos la nostra 
col·laboració en el seu projecte. Maria se sorprèn, queda  desconcertada, dubta i 

té por. 
Nosaltres, igual que Maria, quan descobrim Jesús en la nostra vida, quan irromp 

en la nostra vida,  quedem desconcertats, de vegades no entenem què ens 
passa, què vol, ens capgira els nostres esquemes... 
Maria fa experiència de la limitació en ella, creu que allò que li diu l’àngel no és 

possible. Aquesta experiència de petitesa de Maria també la vivim nosaltres. 
L’àngel la convida a la confiança, a comptar amb el Senyor, li diu que no estarà 
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sola, l’Esperit serà amb ella. 
Mirem la nostra vida: 

 

 Quins àngels descobrim al nostre voltant? 

 Quin missatge ens porten? Què ens volen comunicar? 

 

A Maria Déu li demana que sigui la mare de Jesús, que porti Jesús al món. 
Cridada per Déu a una missió ben concreta. Li encomana una missió molt 

concreta. Maria accepta. Aquesta serà, és la seva vocació. Assumint tot el que 
això li comporta Maria es realitza personalment i totalment, de tal manera que la 
portarà a cantar agraïda el seu Magnificat.. 

 

 Què intueixo que avui Jesús em demana a mi? 
 Déu em vol feliç, content/a... aquesta és la meva realització personal.  

Què és el que de veritat em pot fer feliç? Ho sé? Tal vegada em puc 
disposar a fer camí per anar-ho descobrint. 

 

6. CONCLUSIÓ 
 
La recerca de la pròpia vocació, requereix un treball: conèixer-nos a nosaltres 

mateixos, les nostres qualitats i aspiracions, descobrir els senyals a través dels 
quals Déu ens crida en la nostra pròpia vida, deixar-nos acompanyar serena i 

confiadament per algú que ens ajudi... 
En Maria hem anat descobrint: la seva crida, la trobada amb l’àngel és una 
invitació a l’alegria  no a la tristesa, sent en ella el desconcert, la por, 

s’impressiona de la notícia de l’àngel, queda desconcertada, és un projecte tan 
gran que no  pot entendre des de la lògica de la raó. La trobada amb Déu dona 

sentit a la seva vida. Veiem com la crida del Senyor ens supera. Però Déu no ens 
deixa sols, ens dóna el seu Esperit. La resposta final de Maria és “SÍ”. 
 

 Intentem descobrir tot això que hem vist en la figura de Maria en la 
nostra pròpia experiència personal. 

 
 
 

 

MATERIALS 

 

PERSONES 

IMPLICADES 

 

Catequistes que acompanyen als joves. 

PERSONES A 

QUI VA 

ADREÇAT 

 
Joves de la parroquia, de l’escola o del moviment. 

LLOC Sala 
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Fitxa d’activitats  
ÀMBIT PASTORAL AMB JOVES 

TIPUS 

D’ACTIVITAT 

Dinàmica amb adolescents i joves 

DESCRIPCIÓ 

DINÀMICA sobre la vocació cristiana 
L’objectiu de la dinàmica no és tant presentar les diferents vocacions que poden 

haver(que també és pot esmentar), sinó presentar que Déu ens crida a viure la 
vida d’una determinada manera, i com l’escoltem i donem resposta a aquest 
projecte que Déu té per a nosaltres. 

Desevolupament:  
1. El seminarista explica quins elements van contribuir a discernir la seva vocació 
que el van portar a entrar al seminari per esdevenir preveres. És a dir, tot allò 

que el va ajudar a situar-se a la seva vida i situar Déu en aquesta. 
Es tracta d’orientar, donar idees, exemples, a partir del testimoni d’un 

seminarista; perquè posteriorment puguin plantejar-se ells mateixos el mateix. 
2. Es plantegen als joves dues qüestions: ON ETS TÚ? / ON TROBES DÉU? 
3. Es deixa una estona de silenci, per pensar. Es pot posar música tranquila de 

fons. 
4. Convidem als joves a escriure en una cartolina gran (on apareixeran les dues 

preguntes principals) les respostes a les que hagin arribat. 
Tot seguit es poden posar en comú, convidar a compartir el que cadascú va 
vivint. 

5. Es pot acabar escoltant una cançó, en clau vocacional. 
Proposta: Cant de Taizé ———> De noche iremos. 
http://www.youtube.com/watch?v=WjhhM5dz4FA !!- Material: !Cartolina 

gran/paper d’emblar, retoladors, música, altaveus !!! 
 

ON ETS TU? ON TROBES DÉU? 
- On estem situats a la nostra vida: ambients, activitats? 
- On estem situats a nivell de parròquia, comunitat cristiana, Església? 

- Amb qui compartim la nostra vida? 
- Com ens parla Déu? 

- On vol Déu que estigui?  
- Com podem respondre? 
 

MATERIALS 

 

PERSONES 

IMPLICADES 

 
Catequistes que acompanyen als joves. 

Seminarista. 

PERSONES A 

QUI VA 

ADREÇAT 

 
Joves de la parroquia, de l’escola o del moviment. 

LLOC Sala 
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5. TEXTOS PER A LA REFLEXIÓ 
 

Textos bíblics 
 

Crida dels primers deixebles. Mt 4, 18 - 22  

Tot caminant vora el llac de Galilea, veié dos germans, Simó, l'anomenat Pere, i el seu germà Andreu, que 

tiraven les xarxes a l'aigua. Eren pescadors. Jesús els diu:  

--Veniu amb mi i us faré pescadors d'homes.  

Ells deixaren immediatament 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 deixaren immediatament la barca i 

el pare i el van seguir.  

 

Les Benaurances.  Sal de la terra i llum del món. Mt 5, 1 – 16 

En veure les multituds, Jesús pujà a la muntanya, s'assegué, i se li acostaren els deixebles. Llavors, prenent 

la paraula, començà a instruir-los dient:  

--Feliços els pobres en l'esperit: d'ells és el Regne del cel!  

»Feliços els qui ploren: Déu els consolarà!  

»Feliços els humils: ells posseiran la terra!  

»Feliços els qui tenen fam i set de ser justos: Déu els saciarà!  

»Feliços els compassius: Déu se'n compadirà!  

»Feliços els nets de cor: ells veuran Déu!  

»Feliços els qui treballen per la pau: Déu els anomenarà fills seus!  

»Feliços els perseguits pel fet de ser justos: d'ells és el Regne del cel!  

»Feliços vosaltres quan, per causa meva, us insultaran, us perseguiran i escamparan contra vosaltres tota 

mena de calúmnies! Alegreu-vos-en i celebreu-ho, perquè la vostra recompensa és gran en el cel. També així 

van perseguir els profetes que us han precedit.  

»Vosaltres sou la sal de la terra. Si la sal perd el gust, amb què la tornaran salada? Ja no és bona per a res, 

sinó per a llençar-la fora i que la gent la trepitgi.  

»Vosaltres sou la llum del món. No es pot amagar un poble posat dalt d'una muntanya, i ningú no encén 

una llàntia per posar-la sota una mesura, sinó en el portallànties, perquè faci llum a tots els qui són a la casa. 

Que brilli igualment la vostra llum davant la gent; així veuran les vostres bones obres i glorificaran el vostre 

Pare del cel.  

 

Jesús crida Mateu, el publicà. Mt 9, 9 - 13  
Mentre se n'anava, Jesús veié tot passant un home que es deia Mateu, assegut al lloc de recaptació 

d'impostos, i li digué:  

--Segueix-me.  

Ell s'aixecà i el va seguir.  

Després, mentre era a taula a casa seva, van acudir-hi molts publicans i altres pecadors i es posaren a taula 

amb Jesús i els seus deixebles. Quan els fariseus ho veieren, digueren als deixebles:  

--Per què el vostre mestre menja amb els publicans i els pecadors?  

Jesús ho va sentir i digué:  

--El metge, no el necessiten els qui estan bons, sinó els qui estan malalts. 13 Aneu a aprendre què vol dir 

allò de: El que jo vull és amor, i no sacrificis. No he vingut a cridar els justos, sinó els pecadors.  
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Elecció dels Dotze i instruccions. Mt 10, 1 – 15 

Jesús va cridar els seus dotze deixebles i els donà poder de treure els esperits malignes i de guarir 

malalties i xacres de tota mena.  

Els noms dels dotze apòstols són aquests: primer, Simó, anomenat Pere, i Andreu, el seu germà; Jaume, 

fill de Zebedeu, i Joan, el seu germà; Felip i Bartomeu; Tomàs i Mateu, el publicà; Jaume, fill d'Alfeu, i 

Tadeu; Simó el Zelós i Judes l'Iscariot, el qui el va trair.  

Aquests dotze, Jesús els va enviar amb aquestes instruccions:  

--No us encamineu a terra de pagans ni entreu en cap població samaritana. Aneu més aviat a les ovelles 

perdudes d'Israel. Pel camí prediqueu dient: "El Regne del cel és a prop." Cureu malalts, ressusciteu morts, 

purifiqueu leprosos, traieu dimonis; de franc ho heu rebut, doneu-ho també de franc. No us emporteu cap 

moneda: ni d'or, ni de plata, ni de coure; no prengueu sarró per al camí, ni dos vestits, ni sandàlies, ni bastó. 

El qui treballa, bé es mereix que el mantinguin. Quan entreu en una vila o en un poble, busqueu si hi ha algú 

digne de rebre-us i quedeu-vos-hi fins que deixeu aquell lloc. Quan entreu a la casa, saludeu els qui hi 

habiten; si la casa n'és digna, que rebi la pau que li desitgeu, i si no n'és digna, que la pau torni a vosaltres. Si 

no us acullen ni escolten les vostres paraules, sortiu d'aquella casa i d'aquella població i espolseu-vos la pols 

dels peus. Us asseguro que el dia del judici serà més suportable per a Sodoma i Gomorra que per a aquella 

població.  

 

 

  



 

 

31 

Del Concili Provincial Tarraconense (1995) 
VI. LA PASTORAL VOCACIONAL 

 

153P. Tota l’Església diocesana ha de fer seva la tasca de promoure vocacions, tant a la vida sacerdotal com 

a la vida consagrada o religiosa: el bisbe com a primer responsable, els preveres i els seminaristes, els 

religiosos i les religioses, els agents de pastoral de joventut i els qui treballen en el camp de l’educació, les 

famílies i les comunitats. Que s’estimuli la pastoral vocacional ben inserida en els plans de la pastoral 

diocesana ordinària, i present en tots els àmbits específics, especialment en la catequesi, en la preparació dels 

sagraments, en la pastoral juvenil, en la familiar i en la de moviments. Hi ha d’haver un canvi d’actitud en els 

cristians adults i també en els joves, i un canvi de clima en les comunitats eclesials que faci possible de dur a 

terme una pastoral vocacional entusiasmada. S’ha d’educar en una fe profunda i generosa que ens disposi a 

servir i a donar la vida. 

 

154. Per tal d'intensificar una activitat pastoral que valori tots els carismes i vocacions cristianes (compromís 

laïcal, matrimoni cristià, vida consagrada, vida apostòlica, ministeri pastoral, missions…), el Concili 

Provincial Tarraconense demana que es tingui cura de la pastoral dels joves i que s’hi dediquin consiliaris i 

educadors competents que acompanyin, de cara a una educació cristiana seriosa, els joves en els seus 

processos de vida (acompanyament espiritual de qualitat); que els ajudin, enmig de les dificultats que el 

nostre món planteja, a trobar el tresor de la fe, a descobrir i a estimar Jesucrist i l’Església i a donar una 

resposta joiosa a allò que la fe els exigeixi, i que alhora —aquests consiliaris i educadors— ofereixin enmig 

dels nois i noies un servei apostòlic engrescador i generós, capaç de proposar i d’acompanyar les diverses 

vocacions. Una pastoral juvenil no és completa si no acaba amb el plantejament seriós de l’opció de vida. 

 

155. El Concili proposa d'estimular en les comunitats un nou clima de cara a les vocacions; tots en som 

responsables, i per això cal: 

a) Primer de tot, pregar (cf. Mt 9,36–38), i també valorar i agrair el ministeri presbiteral i els diversos 

carismes de vida consagrada, com a do de Déu a la seva Església. 

b) Continuar treballant pels diversos serveis i vocacions en l’Església, però valorant la urgència i la 

necessitat del ministeri ordenat. 

c) Potenciar la pastoral familiar en tots els aspectes. Aquí ho proposem perquè d’una família unida, oberta a 

la vida, en la qual es conreïn els valors humans i les virtuts cristianes, sorgiran respostes generoses a la crida 

de Déu. 

 

156. Atès que el ministeri ordenat és indispensable a l’Església, el Concili demana als responsables de les 

comunitats i dels moviments —bisbes i preveres, consiliaris i educadors— que proposin als joves que es 

vegin aptes pels seus valors humans i espirituals el servei a la comunitat en la condició de preveres, 

respectant sempre els processos de maduració cristiana de les persones i la seva llibertat. Aquesta «crida» és 

una proposta que s’ho plantegin davant Déu amb responsabilitat i amb recta intenció, bo i oferint-los un 

acompanyament adequat. 

 

157. Revitalitzar en les parròquies i en les comunitats, amb la col·laboració de tots (preveres, religiosos/ses i 

laics/iques), el Dia del Seminari i la Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions. 

 

158. El Concili recomana que es promogui i es consolidi el diaconat permanent al servei del bisbe i de les 

Esglésies diocesanes, i que es tingui cura de la formació dels candidats i de les tasques pastorals que se’ls 

encomanen. La crida a aquest ministeri correspon al bisbe de la diòcesi. 

 

  



 

 

32 

Cartes dominicals del bisbe Agustí 

 

DÉU CRIDA 

Tenim clar que, tant la fe, com el lliurament especial al sacerdoci o a la vida consagrada, no són només 
qüestió d'un mateix, sinó que essencialment constitueixen una resposta a una crida que “ens ve de 
fora”. Una crida que neix de l'interès amorós que té Déu per nosaltres i per la humanitat. 

Si això és així, perquè es doni la fe o la consagració, caldran dues condicions: una, que la crida de Déu 
s'apropi, es faci sensible, perceptible; una altra, que l'oïda sigui capaç d'escoltar. 

La primera condició s'ha complert amb escreix per part de Déu, que parla cridant. Al llarg de la història 
la seva paraula i la seva veu han estat constants. Des de la veu amagada en les consciències o la 
paraula plasmada en el natura, passant per la seva comunicació especial amb el Poble d'Israel durant 
segles d'Història de Salvació, fins a Jesucrist, que és la Paraula, el Verb de Déu. Ens ho diu la Carta als 
Hebreus: 

“Moltes vegades i de moltes maneres va parlar Déu en el passat als nostres pares per 
mitjà dels Profetes. En aquests últims temps ens ha parlat per mitjà del Fill...” (Hb 1,1) 

Moltes vegades i de moltes maneres vol dir “sempre i amb tots els recursos al seu abast”. I la raó 
d'aquesta insistència és que Ell no pretén “il·lustrar” el nostre enteniment, ensenyar-nos una ciència, 
regalar-nos un “ornament” per fer més bella la vida, o donar-nos una notícia qualsevol, sinó que busca 
ni menys ni menys que salvar-nos, mitjançant la seva comunicació. Per això ha estat constant, i per 
això ha cercat les maneres de parlar cada vegada més compromeses, més properes, més radicals. Ha 
pretès interpel·lar, provocar la resposta, fins a l'extrem de fer-se un de nosaltres en Jesucrist: les seves 
paraules i els seus gestos, tota la seva vida és Paraula que crida i interpel·la. 

Però dins de la seva vida encara hi ha un moment i una manera més radical de cridar. Fa uns dies es 
va presentar a Barcelona el llibre de Chiara Lubich, “El crit. Jesús crucificat i abandonat”. Aquest crit és 
l'exclamació tremenda de Jesús en la Creu, en nom de tota la humanitat abandonada. Però és, al 
mateix temps, el crit de Déu a tota la humanitat, la Paraula més forta, intensa i interpel·lant que Déu 
dirigeix a tots nosaltres, precisament perquè creguem i ens lliurem. Així, en Crist crucificat la Paraula de 
Déu, la seva crida, la seva vocació, és talment un crit, un clam immens. Heus aquí la gran paradoxa. 
Déu ens crida a la fe mitjançant les seves veus. 

-          Hi ha la veu suau i plaent que es descobreix a la creació. I la veu amiga de la 
consciència en el cor de cadascun de nosaltres. 

-          Hi ha la veu il·luminadora, però inquietant, perdonadora i justa, rehabilitadora i 
profètica, de Jesús en la seva vida pública. 

-          Hi ha la veu esgarrifosa, tràgica, penetrant, del seu crit en la Creu, nascuda de la 
seva set de fe i d'amor. 

Si encara així no creiem ni estimem, és que el nostre cor és més dur que una pedra. Ja ho va dir el 
Senyor per boca del seu profeta Ezequiel (cf. Ez 24; 3,7; 11,19). L'interior de la pedra no arribarà a 
beneficiar-se de l'aigua fecunda, per molt que plogui. 
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CRIDATS A CREURE I SERVIR 

Per a molts arribar a creure és quelcom semblant a aconseguir el cim d'una muntanya després una 
esforçada pujada; o com assolir arribar a la meta en una carrera d'obstacles, salvats gràcies a 
l'obstinació, la força personal i la constància; o com la victòria obtinguda després d'una feixuga lluita… 
I cal reconèixer que en molts casos en el camí cap a la fe hi ha pujada esforçada, obstinació i 
constància, lluita interior i exterior. Això és així perquè el camí cap a la fe requereix essencialment la 
tensió de la cerca. 

Igualment moltes vegades s'ha entès el sacerdoci (o qualsevol altre “status” a l'Església) com un 
assoliment, fins i tot com una dignitat “aconseguida” gràcies a determinades qualitats i certs mèrits. 
Així, parlant de la biografia d'un sacerdot, solem dir: “va aconseguir la dignitat sacerdotal”, “va 
aconseguir el càrrec de…” I de vegades hem escoltat algú, que desitjava ser sacerdot, dir que tenia dret 
a ser ordenat. És veritat que tot ministeri a l'Església requereix determinades aptituds i una preparació 
específica. Aptituds que no coincideixen exactament amb “els mèrits” d'una vida santa, encara que 
aquesta se li hi hagi de demanar a tot ministre de l'Església. 

No obstant això, ens equivocaríem si la fe o el sacerdoci s'entenguessin així. Seria un error contrari a 
l'Evangeli mateix. Perquè tant la fe, com el ministeri no són sinó “resposta a una crida”. Som cridats a 
creure i som cridats a servir, molt abans i independentment, de la nostra cerca o el nostre esforç per 
aconseguir-ho. Aquesta és l'explicació de les expressions que fa servir Sant Pau, per exemple, 
encapçalant la seva Carta als Romans: 

“Pau, servent de Crist Jesús, cridat a ser apòstol, escollit per a l'Evangeli de Déu... Per Ell 
(Jesucrist el nostre Senyor) hem rebut la gràcia de l'apostolat, per suscitar l'obediència de 
la fe entre tots els gentils... Entre ells us trobeu també vosaltres, cridats de Jesucrist. A 
tots, estimats de Déu, cridats a ser sants, gràcia i pau” (Rm 1,1-7) 

Tres cridades (o una en tres vegades, tres maneres, tres llenguatges?): a l'apostolat, a la fe i a la 
santedat. Aquestes expressions donen a entendre que, per a l'Apòstol, aplicar el llenguatge de “la 
crida” a tota la vida del cristià i del ministre era una cosa natural. I la raó d'això rau en què la vocació 
forma part essencial de la fe i de l'apostolat. 

Podem extreure moltes conseqüències d'això. Assenyalem algunes: 

-          Abans que ens interessem, intentem creure, o ens oferim amb tota generositat per a 
ser sacerdot, el Senyor s'ha interessat per nosaltres i pel poble que necessita ser servit. 

-          El centre, el pes, el valor de l'esdeveniment de la fe o del servei sacerdotal està en Ell, 
no en nosaltres. 

-          El problema de l'ateisme o de l'agnosticisme, així com el problema de la manca de 
vocacions, bàsicament és problema “d'oïda”. 

Perquè Ell té la iniciativa, ja que Ell ens ha estimat primer. La fe i la vocació sacerdotal són només 
resposta. Per cert, resposta igualment d'amor, si bé d'un amor que no resisteix ser comparat amb aquell 
que amarava la seva crida. 
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6. INFORMACIÓ DE LA DELEGACIÓ DIOCESANA DE PASTORAL VOCACIONAL 

 

Juntament amb el delegat diocesà mossèn Joan Pere Pulido, hi ha el Consell de la 
Delegació, que està format per 7 persones. La Delegació dinamitza i tira endavant 

diferents campanyes i iniciatives. 
 

 Pregària mensual a la Casa de l’Església. L’últim dijous de mes, 

de les 19 a les 20 hores, amb testimonis vocacionals. 
 

Mes vocacional. Durant el mes de novembre ens fem presents en un 

dels arxiprestats del nostre bisbat, per fer ressonar la proposta 

vocacional als diferents àmbits de la pastoral i la vida eclesial. Ho fem 
intentant donar resposta a la pregunta On ets tu?. Aquesta experiència 

ja l’hem dut a terme als següents arxiprestats: Sant Boi de Llobregat, 
Sant Vicenç dels Horts, Anoia, Sant Feliu de Llobregat, Montserrat i 

Bruguers. 
 

Cadena de pregària per les vocacions. Durant el mes de 

novembre, i conjuntament amb les diòcesis amb seu a Catalunya, 

promovem la pregària per les vocacions a les parròquies, monestirs, 
comunitats i grups; especialment els dies 9, 19 i 29 d’aquell mes. 

 

Campanya del Dia del Seminari. Al voltant del 19 de març, festa 

de Sant Josep i dels seminaris, ens afegim a la campanya que s’organitza 
des dels delegats de Pastoral Vocacional i els Seminaris, per a desvetllar 

les vocacions al ministeri ordenat. 
 

Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions. És el tercer 

diumenge de Pasqua, i en aquesta ocasió volem desvetllar les diverses 
vocacions que Déu regala a la seva església i al món. 

 
Aquestes iniciatives i campanyes van acompanyades 
de múltiples materials i recursos educatius per a 

treballar-ho amb diferents edats i situacions. Tot 
això ho trobareu a www.bisbatsantfeliu.cat 

 

 

 

  



 

 

35 

 

 

 

  



 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


