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PREGÀRIA DE LA TARDA: "VENIU I HO VEUREU"
MOTIVACIÓ: -Rabí, on t'estàs? -Veniu i ho veureu." (Jo. 1, 39)
Una vocació viscuda amb goig és sempre un alè d'aire renovat, un esdeveniment
esperançador, una història engrescadora, que paga la pena compartir amb d’altres
persones. La vocació descoberta sorprenentment, acollida amb senzillesa i viscuda amb
entusiasme, es transforma, espontàniament, en una invitació concreta "Veniu i el
veureu”.
Es tracta, fonamentalment, de viure, donar testimoni i comunicar la pròpia experiència
vocacional; de com n’és de magnífic consagrar la vida per la causa de l'Evangeli. Tot
veient el germans i germanes consagrats, entusiasmats amb la seva vocació i la seva
manera de viure; els joves tindran la possibilitat de descobrir i comprendre el sentit
profund de la crida que Jesús segueix fent-los avui, com un dia va fer amb nosaltres.
Som capaços de comunicar-los què representa Déu per a nosaltres? Com vivim la nostra
relació amb Ell? De quina manera es fa present en la nostra vida? Com el transmetem
als que ens veuen i ens coneixen?
HIMNE:
Només des de l'amor la llibertat
germina,
només des de la fe van creixent-li ales.
Des de l’interior del cor obert de bat a
bat,
Des de la font clara de les veritats
últimes.
Podem veure l'home i el món amb la
mirada neta
i els altres propers, des de la solitud de
l'ànima.

Tasca i aventura: donar-me del tot,
oferir el que duc, goig i misericòrdia.
Oli vessat perquè el carro rodi
sense queixes egoistes ni tot grinyolant
desmanegat.
Somiar, estimar, servir, i esperar que em
cridis,
Tu, Senyor, que em mires, tu que saps
el meu nom.
Glòria al Pare, i al Fill, i a l'Esperit sant.
Amén.

SALM DES DE LA LLEIALTAT I LA FIDELITAT
ANTÍFONA: L'amor de Déu alegra el nostre cor tot omplint-lo de pau
Jo canto el teu amor per sempre, Senyor de
l'home. Proclamo la teva lleialtat i fidelitat
amb el cor joiós.
Ets Déu, ets Amor: feliç el cor del qui creu en

tu; ets Pare, ets tendresa: feliç el que
t'estima.
Tu has fet una aliança amb l'home, amb
nosaltres; tu compleixes la teva paraula i fas
realitat la teva promesa;

ets la saviesa perquè no erres mai en allò que
projectes i per això l’home fràgil troba en tu
la seva seguretat.
Tu omples el cor de l'home de pau i bé; i ets
un escut que protegeix el feble.
M'has ungit amb l'oli del teu Esperit, i la teva
mà poderosa és sempre al meu costat.
Gràcies, Senyor, pel teu amor i la teva
lleialtat; gràcies perquè la teva vida es
manifesta en la meva vida;
gràcies perquè tu ets el meu Pare, la meva
salvació; gràcies perquè en Jesús m'estimes
com a fill.

Jo vull, Senyor, complir la teva llei, seguir la
teva norma de vida; jo vull, Senyor, acollir la
teva Paraula i fer-la realitat;
jo vull ser fidel als teus manaments, a la teva
voluntat; jo vull, Senyor, ser feliç caminant
pels teus camins.
Que el teu amor sigui l'aliment i l'estímul de
la meva vida; que el teu amor sigui qui
desvetlli en el meu cor un amor sincer;
encara que flaquegi en l'amor que et tinc,
segueix-me estimant, Senyor,
i retorna’m la calor del meu amor primer.

Rellegir el salm personalment tot remarcant alguna estrofa o frase
PARAULA DE DÉU: (Jo. 1 35-51)
L'endemà, Joan tornava a ser en el mateix lloc amb dos dels seus deixebles i, fixant la
mirada en Jesús que passava, va exclamar:
-Mireu l'anyell de Déu!
Quan aquells dos deixebles el sentiren parlar així, van seguir Jesús. Jesús es girà i, en veure que
el seguien, els preguntà: Què busqueu?
Ells li digueren: Rabí -que vol dir «mestre»-, on t'estàs?
Els respon: Veniu i ho veureu.
Ells hi anaren, veieren on s'estava i es quedaren amb ell aquell dia. Eren cap les quatre de la
tarda.
Un dels dos que havien sentit el que deia Joan i havien seguit Jesús era Andreu, el germà de
Simó Pere. Andreu anà primer a trobar el seu germà Simó i li digué:
-Hem trobat el Messies -que vol dir «ungit».
I el va portar on era Jesús. Jesús, fixant en ell la mirada, li digué:
-Tu ets Simó, fill de Joan. Tu et diràs Cefes -que vol dir «pedra».
TRIEM I FEM UNA REFLEXIÓ DE LES PERRAULES QUE ENS CAUSEN MÉS RESSÒ:

Van seguir Jesús
" Veniu i ho veureu"
Rabí, on t’estàs?

"Gràcies, Senyor, perquè t’has fet
trobadís en molts moments, situacions i persones al
llarg de la meva vida.

Es quedaren amb Ell...
Hem trobat el Messies..
" Tu ets Simó… Tu et diràs Cefes"
....

Gràcies perquè m'has parlat, il·luminat i enfortit.
Senyor, que no ho oblidi mai. Que ho recordi perquè
continuïn alimentant la meva fe, la meva esperança i la
meva donació als altres".

LECTURA COMPLEMENTÀRIA: La

importància de la pregària per les vocacions per

part dels salesians.
La pastoral vocacional ha d'estar recolzada i animada per un gran moviment pregària. La
pregària és el dinamisme fonamental per suscitar, discernir i acompanyar les vocacions, perquè en
són la resposta a la comunitat orant per part del Pare provident. És el primer mitjà ensenyat i
practicat pel Senyor i els Apòstols. Va ser molt urgida pel mateix D. Bosco i recomanada,
constantment, pels Superiors de la Congregació. Les Constitucions també l'exigeixen citant el text
de Mt 9, 38: "Pregueu a l'amo dels sembrats..."
L'oració per les vocacions és una súplica inclosa en la petició del Parenostre pel Regne. No es
demana al Senyor que augmenti els propis efectius, sinó que Ell tingui cura dels sembrats. No es
busquen els interessos particulars sinó els del Regne. Des d'aquesta perspectiva, la pregària
vocacional ha de tenir quatre dimensions específiques:
1a. La saviesa evangèlica amb la que es contempla el món i cada home dins la realitat de les
seves necessitats de vida i de salvació (Mt 9, 35).
2a. La caritat i la compassió de Jesús, el Bon Pastor, envers la humanitat, que també avui apareix
com un ramat sense pastor (Mt 9, 36).
3a. La confiança en la veu poderosa del Pare, l'únic que pot cridar i enviar a treballar en la seva
vinya (Mt 9, 38).
4a. L'esperança viva en Déu, que no permetrà mai que faltin treballadors dins l'Església (Mt 9, 38),
tan necessaris per dur a terme la seva missió.
Tot sent la pregària el primer mitjà que la tradició de la Congregació ha recollit i fomentat
en la promoció de les vocacions, es proposen les activitats següents:
1a. Hi pregarem d’una manera habitual: un dia a la setmana (els tradicionals dijous vocacionals)
durant l'Eucaristia o una celebració de la Paraula, o fins i tot amb l'exposició del Santíssim, tot
destacant la intenció vocacional en els diversos moments de la litúrgia. També en el rosari
vocacional, en la intenció vocacional dins les celebracions litúrgiques i en les activitats dels grups
apostòlics, en l'oració a l'inici de la jornada escolar i d’altres.
2a. Hi pregarem d’una manera especial:
•

En els moments forts dins la vida de l'Església: el dia Mundial per les Missions (Domund),
la Jornada Mundial de pregària per les Vocacions, el dia del Seminari, el dia dels
missioners diocesans, la Jornada de Pregària "Pro Orantibus", el dia del Voluntariat, la
Jornada Mundial de la Joventut, la setmana de la Joventut i d’altres.

•

En les dates més significatives de la Congregació: novena a Maria Auxiliadora, tridu a D.
Bosco, Màrtirs salesians, aniversari de la Fundació de la Congregació, aniversari de la
beatificació i canonització de D. Bosco.

•

En els dies assenyalats de cada comunitat: aniversaris de la Professió (primera o
perpètua) i de l'Ordenació Sacerdotal dels membres de la comunitat, la festa patronal i
d’altres com el mes de D. Bosco, la setmana missionera salesiana i la setmana vocacional.

•

En moments significatius: vigílies de pregària, novenes o tridus, pelegrinatges a un
Santuari Marià, Via Crucis vocacional, visita de les Capelletes de la Verge a les llars,
celebració de la Missa televisada i d’altres.

La intenció vocacional ha de fer-se present d’una manera específica en la pregària de les
comunitats cristianes i en les diverses formes i activitats amb què es cultiva la vida
espiritual dels infants, jovent i adults: grups de pregària, convivències, exercicis espirituals,
recessos i trobades de pregària.

MAGNIFICAT: “El Senyor ha fet grans meravelles en mi”
PREGÀRIA PER LES VOCACIONS:
Reunits en el nom del Senyor, demanem-li per l'Església, perquè sigui enriquida amb noves
vocacions a la vida consagrada que facin present en el món el seu missatge d'amor, i perquè
segueixi animant i sostenint la vocació dels que ja s'han consagrat:
1. Per l'Església, que el seu bagatge de creences i normes sigui creïble per a les persones que
s'hi acosten, se n’interessen i la interpel·len.
2. Per les nostres comunitats de la inspectoria, perquè els germans visquin la seva vocació
testimoniant la fe que professen, que siguin capaços d'implicar-s’hi des de la proximitat, el
diàleg i la presència acollidora enmig dels joves.
3. Pels joves als que no interessa el tema religiós i consideren l'Església com una realitat antiga i
passada, que no siguin els oblidats de la missió evangelitzadora de l'Església.
4. Per les famílies on Jesús truca a la seva porta perquè alguns dels seus membres el segueixi.
Que escoltin la crida i col·laborin amb la seva generositat a donar resposta.
5. Pels que, sabent-se cridats per Jesús, estan indecisos i temen equivocar-se; que tinguin
coratge i confiança i permetin que Jesús els faci deixebles seus.
6. Per nosaltres i tots els consagrats, que siguem capaços de viure, testimoniar i comunicar la
pròpia experiència d'elegits i cridats.
7. Pels nostres germans malalts, pels que necessiten més de la nostra pregària, pels germans en
formació, perquè responguin amb fidelitat i generositat al Senyor.

PREGÀRIA FINAL: (Llegida per tots)
Senyor Déu, que crees totes les coses i hi infons sempre l’escalf del teu amor; que
mires amb immensa tendresa els éssers humans tot omplint-los amb l'alè del teu Esperit, que
segueixes cridant homes i dones per ser continuadors de la teva obra de redempció.
Avui, ens invites a escoltar, d’una manera especial als joves, ens convides a dedicar-los
temps a fons perdut, ens invites a acollir-los sense condicions.
Dóna'ns la disponibilitat, el coratge i la paciència de prioritzar la teva invitació. Tot això t’ho
demanem per mitjà del teu Fill Jesucrist. AMÉN.

