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CADENA  DE   PREGÀRIA   PER   LES   VOCACIONS 

 

El bisbe de Terrassa, que és l’encarregat de coordinar la pastoral vocacional en el territori de 
Catalunya, ha fet públic aquest escrit en motiu de l’onzena edició de la Cadena de Pregària per les 
vocacions. Us n’escric alguns paràgrafs. 
 
“El mes de Novembre les deu diòcesis amb seu a Catalunya ens unim en la pregària al llarg dels 30 
dies de vetlla ininterrompuda. Voldria subratllar, en primer lloc, que la família és l’àmbit primer i natural 
de la transmissió de la fe. Hem nascut a la fe gràcies a la nostra família. Els pares ens han portat a 
batejar i van vetllar perquè es desenvolupés en nosaltres la fe rebuda. En la majoria de les famílies 
cristianes, amb la primera educació se’ns oferien les realitats de la fe, tot convidant-nos a acceptar-les 
i integrar-les amb plena naturalitat. Aquesta fe que posteriorment és reafirmada en l’adolescència, en 
la joventut, en també la maduresa, perquè la fe s’ha d’anar renovant i aprofundint en cada etapa de la 
vida.... 
 
Els pares cristians són col·laboradors de Déu en la generació dels seus fills, l’atenció a les seves 
necessitats i en la transmissió de la fe. Ara bé,la transmissió de la fe en la família s’ha afeblit en els 
últims temps. Aquesta és una de les preocupacions més greus de l’Església a casa nostra. En gairebé 
totes les famílies, la fe creixia en les noves generacions per la influència de l’ambient familiar, pels 
exemples dels més grans, pel suport d’una cultura que incorpora les referències   religioses amb tota 
normalitat. Avui això s’ha perdut. Els pares d’avui en dia no tenen temps per conviure amb els seus 
fills. Falta temps per conviure, per compartir, per dialogar, per jugar,etc.... 
 
Per això, per un nen o per un jove, no hi ha millor forma d’aprendre a viure com a cristià que practicant 
la fe al costat dels seus pares.S’aprèn a creure vivint amb els qui creuen, i per això l’àmbit més adient 
és la pròpia família. Doncs bé, tal com la família és l’àmbit primer i natural de la transmissió de la fe, 
també és l’àmbit primer i natural de la pastoral vocacional. Per això és tant important potenciar la 
cultura de la vida i també la cultura de la vocació perquè vagin impregnant l’àmbit familiar... 
 
La crida d’un fill al sacerdoci és signe inequívoc de la benedicció de Déu sobre aquella família. Els 
pares estan cridats també a educar als fills en la fe i en la disponibilitat i seguiment de la crida de Déu. 
D’aquesta forma, els ajuden a créixer com a persones i com a creients, a trobar la felicitat i 
l’alegria...La família esdevé el lloc millor on poden germinar les llavors de la vocació.” 

----------------------------------------------------------- 
En la nostra diòcesi de Sant Feliu els dies que ens hem d’unir des de l’àmbit personal, familiar o 
comunitari per a pregar, tal com ens diu Jesús en l’Evangeli: “Demaneu a l’amo dels sembrats que hi 
faci anar més treballadors”(Mt 9,38), són els dies 9, 19 i 29 de Novembre. 

 
 
 
 
 
 



 
   

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY :  Mc  10, 46b-52 

 
“Maestro, que pueda ver”. 
 
¿Qué podemos hacer cuando la fe se va apagando en nuestro corazón? ¿Es posible reaccionar? 
¿Podemos salir de la indiferencia? Marcos narra la curación del ciego Bartimeo para animar a sus 
lectores a vivir un proceso que pueda cambiar sus vidas. 
No es difícil reconocernos en la figura de Bartimeo. Vivimos a veces como «ciegos», sin ojos para 
mirar la vida como la miraba Jesús. «Sentados», instalados en una religión convencional, sin fuerza 
para seguir sus pasos. Descaminados, «al borde del camino» que lleva Jesús, sin tenerle como guía 

de nuestras comunidades cristianas. 
 

¿Qué podemos hacer? A pesar de su ceguera, Bartimeo «se entera» de que, por su vida, está 
pasando Jesús. No puede dejar escapar la ocasión  y comienza a gritar una y otra vez: «ten 
compasión de mí». Esto es siempre lo primero: abrirse a cualquier llamada o experiencia que nos 
invita a curar nuestra vida. 
 

El ciego no sabe recitar  oraciones hechas por otros. Sólo sabe gritar y pedir compasión porque se 
siente mal. Este grito humilde y sincero, repetido desde el fondo del corazón, puede ser para nosotros 
el comienzo de una vida nueva. Jesús no pasará de largo. 
 

El ciego sigue en el suelo, lejos de Jesús, pero escucha atentamente lo que le dicen sus enviados: « 
¡Ánimo! Levántate. Te está llamando». Primero, se deja animar abriendo un pequeño resquicio a la 
esperanza. Luego, escucha la llamada a levantarse y reaccionar. Por último, ya no se siente solo: 
Jesús lo está llamando. Esto lo cambia todo. 
 

Bartimeo da  tres pasos que van a cambiar su vida. «Arroja el manto» porque le estorba para 
encontrarse con Jesús. Luego, aunque todavía se mueve entre tinieblas, «da un salto» decidido. De 
esta manera «se acerca» a Jesús.  
Es lo que necesitamos muchos de nosotros: liberarnos de ataduras que ahogan nuestra fe; tomar, por 
fin, una decisión sin dejarla para más tarde; y ponernos ante Jesús con confianza sencilla y nueva. 
 

Cuando Jesús le pregunta qué quiere de él, el ciego no duda. Sabe muy bien lo que necesita: 
«Maestro, que pueda ver». Es lo más importante. Cuando uno comienza a ver las cosas de manera 

nueva, su vida se transforma. Cuando una comunidad recibe luz de Jesús, se convierte. 
                                                                         José Antonio Pagola 

 

DIUMENGE VINENT COL·LECTA EXTRA  
PER A LA PARRÒQUIA 

          

                                          

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

DISSABTE:24  20h.  

DIUMENGE:25  11h. 
13h. 

difunts família Vila-Oliveras 
 

DILLUNS:26  20h. Irene Lozano 

DIMARTS:27  20h.  

DIMECRES:28  20h. Juanjo Garriga Calonge 

DIJOUS:29  20h.  

DIVENDRES:30  20h. Júlia, Miguel i Toni Garcia. 

DISSABTE:31  20h.  

DIUMENGE:1             11h. 
 

 13h. 

Jesús Cots Balasch (20è aniv.) 
Joaquim Culebras Hidalgo 
 

 
 
 



 
 

CASAMENTS 
Aquestes son les parelles que han rebut el Sagrament del Matrimoni en els darrers dies: José-
Maria Cortés Martí amb Natalia Costa Blanquer, Victor Climent Garcia amb Montserrat Costa 
Vives i Javier Socìas Rodríguez amb Maria-Isabel Sevillano Herrada. Desitgem que convisquin 
sempre amb l’amor més autèntic, envigorits amb la benedicció del Senyor. 
 

CONDOLENÇA 
La donem als familiars dels difunts Na Rafaela Molina Moyano i  Na Amalia Madrid López. 
Desitgem que els  difunts gaudeixin  de la Vida per sempre a la casa del Pare. 
 

LOTERIA DE NADAL:  
Ja podeu disposar dels talonaris o participacions del sorteig de Nadal. Adquiriu-los al despatx 
parroquial. 

 
AUDICIÓ DE CANT GREGORIÀ 
Aquest diumenge, 25 d’Octubre, a les 20h.:”Sponsa Christi”, a càrrec del grup femení 
Auditexaudi i del cor masculí Schola Gregoriana de Catalunya. Aportació: 10€. 
 

CONCERT D’ORGUE 
El proper dissabte, 31 d’Octubre a les 18h. el primer dels tres concerts d’orgue que oferirem per 
festejar l’aniversari dels 10 anys del nostre orgue parroquial. En aquesta ocasió els qui el faran 
sonar seran membres del Grup d’Organistes d’Església, interpretant varis d’ells una peça cada u. 
Es demana una aportació voluntària de 5€ pel manteniment d’aquest instrument extraordinari.  
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ALTRES  CONCERTS 
 

Dissabte dia 7 de Novembre a les 6 de la tarda: 
Lorién Santana i Guillaume Lawless 

Dissabte dia 21 de Novembre a les 6 de la tarda: 
Bernat Bailbé i Cristau 

 

 


