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El nostre testimoni,
la millor proposta vocacional per als joves
...les germanes, amb la seva vida coherent
i el seu entusiasme apostòlic,
procurin oferir-los el testimoni
de les riqueses de la nostra vocació.
(Const. FMA 97)

...el testimoni d'aquesta santedat,
que es realitza en la missió salesiana,
revela el valor únic de les benaurances
i és el do més preciós que podem oferir als joves.
(Const. SDB 25)

PREGÀRIA DE LA TARDA
AMBIENTACIÓ:
Les nostres Constitucions ens recorden que la millor promoció vocacional és el nostre
testimoni d'apassionats per Jesús i el seu Regne. Aquesta tarda, convocats pel mateix
Jesús, renovem el nostre compromís de ser entre i per als joves signes i portadors del seu
amor.
Demanem també al Senyor del sembrats que no deixi d'enviar operaris i que hi hagi joves
disposats a respondre a la seva crida.

Animació vocacional
HIMNE: (o cant apropiat)
Estimo, Senyor, els teus camins,
i m'és suau la càrrega
(la van portar les teves espatlles),
que a les meves has posat;
però de vegades trobo
que el dia és llarg,
que el cel davant els meus ulls
de tenebres es vesteix,
que l'aigua del camí
és amargant..., és amargant,
que es refreda aquest ardent
cor que m’has donat;
i una ombrívola i fonda
desolació m'amara,
i sento l'ànima trista
fins a la mort trista...

L'esperit feble
i la carn poruga,
talment com el cansat camperol,
que en arribar el vespre,
després del cansament volgués reposar...
Però llavors em mires...,
i s'omple d'estrelles,
Senyor, la fosca nit;
i, darrera les teves petjades,
amb la creu que vas portar,
m'és ben més dolç el caminar.
Glòria al Pare i al Fill
i a l'Esperit Sant. Amén..

SALM: 138
Ant. Jo, el Senyor, penetro les entranyes per donar a l’home segons la seva conducta.
Senyor, has penetrat els meus secrets i
em coneixes,
tu saps quan m'assec i quan m'aixeco;
descobreixes de lluny estant els meus
propòsits,
saps prou bé si camino o si reposo,
et són coneguts tots els meus passos.
Encara no tinc als llavis la paraula,
que tu, Senyor, ja la veus pronunciada.
M'estrenys a banda i banda,
has posat damunt meu la teva mà.
No puc abastar un saber tan admirable;
és tan elevat que no el puc entendre.

On aniria lluny del teu esperit?
On fugiria lluny de la teva presència?
Si pujava dalt al cel, hi ets present,
si m'ajeia als inferns, també t'hi trobo.
¿Provaré de prendre les ales de l'aurora?
¿Aniré a viure a l'altre extrem del mar?
També allà les teves mans m'hi portarien,
també allà m'hi vindrien a buscar.
¿Diré, doncs, que m'amaguin les tenebres
i tingui per llum la negra nit?
Per a tu no són fosques les tenebres
i la nit és tan clara com el dia:
llum o fosca et són igual.

Ant. Jo, el Senyor, penetro les entranyes per donar a l’home segons la seva conducta.

SALM: Salm de cor obert de bat a bat
Ant. 2. El meu cor s'alegra veient la teva força i la teva glòria en mi.
Oh Déu, tu ets el meu Déu, a l'alba et
cerco.
perquè em crides altre cop a l’existència.
Perquè vols que sigui present, tot jo,
plenament i en harmonia.
Tot jo tinc set de tu, de la força i bondat.
Per tu es desviu el meu cor
en terra eixuta, assedegada, sense aigua.
Quan des del llit et recordo,

Tu ets despert en la meva nit.
Quan em desperto en el silenci de la nit
el meu cor et descobreix vivint en ell.
A l’ombra de les teves ales canto de goig
El meu alè és al costat teu.
Em sosté el teu amor,
El meu cor és ple de goig amb tu, Déu meu
perquè la meva vida és teva

Animació vocacional
El meu cor té la seva alegria en tu, Déu meu,
perquè la teva Vida és meva.
Oh Déu, per tu estic sempre despert,
per tu, em mantinc dret i en vetlla,
per tu em llevo d’hora

perquè les tenebres omplen la meva vida,
per tu començo sempre,
encara que em senti cansat.
Oh Déu, tu ets el meu Déu: un Déu vivent!

Ant 2. . El meu cor s'alegra veient la teva força i la teva glòria en mi.

EVANGELI: Mateu 5, 13-16
«En aquell temps, va dir Jesús als seus deixebles:
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. »
CANT: Canta el teu Déu i Salvador (o bé un altre semblant)
REFLEXIÓ: La força vocacional de la vida de comunitat.1
de família.
És fàcil constatar que la vida
consagrada, en alguns llocs, ha perdut
atracció, o bé per la força de la secularització
de l'ambient, o bé potser per l’opció presa
pels que han pensat que és millor no córrer el
risc de viure com a “homes religiosos” i, per
això, han apostat només pel valor “humà” de
la seva opció.
[ ... ] En la reunió dels Superiors
Generals del maig del 1999, ens hem
interrogat sobre la capacitat dels joves per
comprendre com la nostra és una sequela
Christi. Sobretot, hem reflexionat sobre
modalitats o formes de vida que puguin
suscitar en els joves la imatge d'una
existència evangèlica. Efectivament, es
constata que la solemnitat institucional, o el
succeir-se normal dels dies, no els diu gran
cosa. Heus aquí alguns elements, que
haurien de caracteritzar les nostres
comunitats i fer visible la seva vida
consagrada.
Mostrar el goig de la fraternitat i de l'estil
1

El clima de família, d'acolliment i de
fe, que neix del testimoni d'una comunitat
que es dóna amb alegria, és l'ambient més
eficaç per al descobriment i l'orientació de les
vocacions. Aquest testimoni suscita en els
joves el desig de conèixer i seguir la vocació
salesiana. Així ho diuen les nostres
Constitucions.
És necessari fer més visible el fet de
ser comunitat religiosa que viu i que treballa
unida. Els joves, sovint, no troben una
comunitat de persones, sinó salesians que
treballen individualment.
Per això, convé recordar que la missió
salesiana no és mai un fet individual o privat,
sinó sempre expressió d'una comunitat. Don
Bosco mateix va pensar, molt aviat, en un
grup de col·laboradors i es va preocupar molt
de la unitat de la seva Congregació. També
avui els joves tenen necessitat de descobrir
Jesús a través d'una comunitat visiblement
unida, fraterna i feliç. Això exigeix tenir molta
cura de les relacions personals i la
comunicació fraterna.

Vecchi, J. (2000). És el temps favorable. A ACG 373 (octubre-desembre 2000).

Animació vocacional
En un món dividit i nafrat, en una
societat de masses on les persones moltes
vegades són tractades com nombres, el
testimoni de fraternitat evangèlica que
ofereixen les nostres comunitats pot
esdevenir cada vegada més significatiu.
Testimoniar l'alegria de la vocació.
“La vostra alegria, ningú no us la
prendrà”(Jo 16,22), diu Jesús. Som cridats a
viure i a comunicar l'experiència d'un do
rebut: “Tu m'has seduït, Senyor, i jo m'he
deixat seduir”, “He estat conquerit per Crist
Jesús”. “Vidimus Dominum”. Hem tingut una
experiència de trobada, descobriment, “visió”
del Senyor.
“La vivacitat d'aquesta experiència no
ha de disminuir amb el creixement de l'edat o
amb uns costums i maneres de fer fixes. Més
aviat és cridada a madurar i omplir la vida. Si

decaigués, la vida religiosa perdria la seva
motivació i vegetaria en el funcionalisme, és
a dir, en el simple compliment fidel dels
propis deures. Ens passaria el mateix que
s’esdevé en els matrimonis cansats, que
continuen convivint en pau, però sense que
n’esperin res de nou ni felicitat” (ACG 365).
Hem de fer una revisió per descobrir
si alguna mena de cansament, desil·lusió,
ens ha esvaït, si més no la voluntat de viure
seriosament la consagració, potser sí la
convicció i la iniciativa de proposar la nostra
vida a d’altres de manera engrescadora.
Aquest goig i entusiasme ens ha d’estimular
a superar, en la nostra vida ordinària i en les
nostres relacions amb els joves i amb la gent,
la llei del mínim esforç o l’apatia i, així,
manifestar més els motius de satisfacció,
d'alegria, d'esperança, que no pas els de
descontent, de mal humor i de desànim.

PREGÀRIA DELS FIDELS:
El Pare ens envia per ser sal i llum enmig del món. Demanem que la nostra donació diària als
joves esdevingui el millor testimoni vocacional.
— Perquè sapiguem privilegiar la primacia de Déu en les nostres opcions. Preguem el Senyor.
— Perquè la vivència alegre i plena dels consells evangèlics esdevingui testimoni humanitzador i
educatiu per als nostres destinataris. Preguem el Senyor
— Perquè tots els salesians, en tota moment i circumstància, sapiguem obrir els joves a la fe i
portar-los cap a la persona del Senyor ressuscitat. Preguem el Senyor.
— Perquè preguem sempre amb fe i perseverança a fi de que el Senyor beneeixi amb vocacions
la Congregació i l'Església. Preguem el Senyor.
— Perquè afavorim en les nostres obres i ambients moments en els que els joves aprofundeixin
en la seva vida personal i descobreixin el pla de Déu sobre les seves vides. Preguem el Senyor.

PARENOSTRE
PREGÀRIA:
Oh Déu que,
en el vostre designi d'amor i en el vostre projecte de veritable llibertat,
heu volgut cridar els homes per col·laborar en el vostre pla de salvació,
feu que els nostres cors estiguin ben disposats a escoltar la vostra paraula
i a convertir-se plenament a vós. Per Jesucrist, Senyor nostre. Amén.

