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MES DE PREGÀRIA PER LES VOCACIONS 
 

La conferència de bisbes de Catalunya, va decidir ja fa uns any, de dedicar tot un mes a 
pregar per les vocacions sacerdotals i religioses i distribuïts els dies per les deu diòcesis 
que la configuren. 
Es va determinar que es marcarien tres dies per diòcesi i que fos una oportunitat perquè a 
tota la comunitat parroquial s’oferís una estona de pregària amb aquesta intenció i se la faci 
seva com una qüestió que és urgent per la nostra Església catalana. 
Fins avui anunciàvem els dies que ens havien designat a la nostra diòcesi. Recordem que 
cada mes de Novembre seran els mateixos: 9, 19 i 29. 
Avui, amb aquest escrit, volem reafirmar la importància del problema i que hi posem tot el 
nostre cor per respondre a la recomanació que Jesús ja ens feu en el seu evangeli: 
“Demaneu a l’amo dels sembrats que enviï treballadors als seus camps”. 
Volem concretar la manera de pregar com a comunitat, sense menystenir el que cadascú 
en la seva vida religiosa privada pugui fer. Ens sembla bé oferir una estona de pregària 
organitzada els dos dies que són entre setmana (el 9 i el 29) i el dissabte 19 motivar la 
celebració de l’eucaristia de vigília amb aquesta mateixa intenció. 
La situació d’urgència que estem vivint i que és una dificultat quan es vol tirar endavant 
accions pastorals, serveis a les múltiples comunitats parroquials, però resulta difícil perquè 
no es disposa de personal vocacionat per dur-ho a terme. També en la vida religiosa caldria 
més persones que, dedicades a la vida consagrada fossin el sosteniment espiritual de 
l’Església des del seu carisma particular com a congregació. 
Tot plegat ens pot ajudar a la comunitat parroquial a revalorar la pregària en favor d’una 
necessitat de tota l’Església de casa nostra especialment. I a més del fet de poder disposar 
de més personal actiu, és que aquest sigui d’edat més jove perquè, el d’edat avançada ja 
abunda.  
És cert, que no es tracte d’eficàcia empresarial, sinó de ser col·laboradors a l’acció de 
l’Esperit per l’anunci de l’Evangeli i posar tota la capacitat humana d’iniciatives pastorals 
como ajuda per aprofundir la Paraula de Déu, l’espiritualitat personal, accions pastorals 
d’atenció als necessitats del nostre món d’avui, arribar amb el testimoniatge cristià a tots els 
ambients, poder encoratjar i fer costat als laics que han de responsabilitzar-se d’iniciatives a 
favor dels altres com a projecció de la vida parroquial per mostrar que és oberta i 
acollidora...; i molts d’altres aspectes que l’Esperit pugui suscitar en les persones, que, ben 
segur, es poden dur a terme amb pastors que siguin més joves i que gaudeixen de més 
força física i mental per a realitzar-ho. 



Amb tota aquesta intenció de fons volem fer aquestes estones de pregària comunitària. 
Com s’ha dit, és una qüestió que ens afecta a tots i, l’hauríem d’assumir, per pregar 
intensament i amb tota confiança al Pare de tots, per Jesucrist, a qui seguim i volem viure  
amb l’esperit de l’Evangeli en el si de la nostra Església particular de Sant Feliu de 
Llobregat.  
 
Mn. Joaquim Rius 
                                                                   

 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Lc 20,27-38 
 

 

Jesús ha sido siempre muy sobrio al hablar de la vida nueva después de la resurrección. 
Sin embargo, cuando un grupo de aristócratas saduceos trata de ridiculizar la fe en la 
resurrección de los muertos, Jesús reacciona elevando la cuestión a su verdadero nivel y 
haciendo dos afirmaciones básicas. 

 
Antes que nada, Jesús rechaza la idea pueril de los saduceos que imaginan la vida de 

los resucitados como prolongación de esta vida que ahora conocemos. Es un error 
representarnos la vida resucitada por Dios a partir de nuestras experiencias actuales. 

 
Hay una diferencia radical entre nuestra vida terrestre y esa vida plena, sustentada 

directamente por el amor de Dios después de la muerte. Esa Vida es absolutamente 
"nueva". Por eso, la podemos esperar pero nunca describir o explicar. 

 
Las primeras generaciones cristianas mantuvieron esa actitud humilde y honesta ante el 

misterio de la "vida eterna". Pablo les dice a los creyentes de Corinto que se trata de algo 
que "el ojo nunca vio ni el oído oyó ni hombre alguno ha imaginado, algo que Dios ha 
preparado a los que lo aman". 

 
Estas palabras nos sirven de advertencia sana y de orientación gozosa. Por una parte, 

el cielo es una "novedad" que está más allá de cualquier experiencia terrestre, pero, por 
otra, es una vida "preparada" por Dios para el cumplimiento pleno de nuestras 
aspiraciones más hondas. Lo propio de la fe no es satisfacer ingenuamente la curiosidad, 
sino alimentar el deseo, la expectación y la esperanza confiada en Dios. 

 
Esto es, precisamente, lo que busca Jesús apelando con toda sencillez a un hecho 

aceptado por los saduceos: a Dios se le llama en la tradición bíblica «Dios de Abrahán, 
Isaac y Jacob». A pesar de que estos patriarcas han muerto, Dios sigue siendo su Dios, 
su protector, su amigo. La muerte no ha podido destruir el amor y la fidelidad de Dios 
hacia ellos. 

 
Jesús saca su propia conclusión haciendo una afirmación decisiva para nuestra 

fe: «Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos; porque para él todos están vivos». Dios 
es fuente inagotable de vida. La muerte no le va dejando a Dios sin sus hijos e hijas 
queridos. Cuando nosotros los lloramos porque los hemos perdido en esta tierra, Dios los 
contempla llenos de vida porque los ha acogido en su amor de Padre. 

 
Según Jesús, la unión de Dios con sus hijos no puede ser destruida por la muerte. Su 

amor es más fuerte que nuestra extinción biológica. Por eso, con fe humilde nos 
atrevemos a invocarlo: "Dios mío, en Ti confío. No quede yo defraudado" (salmo 25,1-2)." 

                                                                                                                                           
José Antonio Pagola.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Antonio_Pagola


 
INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 

 

DISSABTE:5 20h. difunts família Asmarats- Iglesias 

DIUMENGE:6 11h. 
13h. 

 
Santa Marín Villena(1aniv),Segundo Rafael Nima, Difunts família 
Junquera-Ezquerra 

DILLUNS:7 20h. Germans Munnè-Bosch 
DIMARTS:8 20h.  

DIMECRES:9 20h.  

DIJOUS:10 20h. Encarnació Fajardo 

DIVENDRES:11 20h. Maria Adell Fullola;  Nicomedes-Julián   Solavera,   MªJesús 
Moyas Hornos,  José  Solavera  Moyas. 

DISSABTE:12 20h. MISSA  FAMILIAR 
DIUMENGE: 13                 11h. 

13h. 
 

 

REUNIONS 

DIJOUS dia 10, a les 20’30h. grup de pares, dels fills de la catequesi. 
 

PREGARIA PER LES VOCACIONS 
El proper dimecres, dia 9,  és el primer dia de pregària de tots, per les vocacions. Farem 

una pregària guiada a 2/4 de 8 de la tarda. Els qui vulguin es podran quedar, tot seguit, a 
la celebració eucarística.  
 

CLOENDA DE L’ANY SANT DE LA MISERICÓRDIA 
A la Catedral de Sant Feliu a les 19h.el proper diumenge, 13 .El nostre bisbe presidirà 

tota la celebració, amb l’eucaristia. 
 

PASTORAL DE LA SALUT 

El proper dijous, dia 10, i tal com hem fet cada mes, visitarem els residents a la institució 
“Vitalia”, per fer-hi el servei religiós amb tots els qui ho vulguin  
 

CONFERÈNCIA DE “Justícia i Pau” A LES ESCOLES 

A càrrec del Dtor. Florensa, catedràtic de la universitat de Barcelona. 
Serà el divendres 11,a les 20’30h.Versarà sobre “L’home i la Tècnica”. 
 

CONDOLENÇA 

La donem als familiars de les difuntes: Na Carmen Civit Argote i N’ Isabel Farro García. I 
desitgem que les  difuntes gaudeixin de la Vida per sempre a la casa del Pare. 

 

AVUI  COL·LECTA  EXTRA 

PER A LA PARRÒQUIA 

 


