Glossa

Tornar a calar les xarxes
Romà Casanova, bisbe de Vic

El diumenge del bon Pastor és la jornada de pregària
per les vocacions a la vida sacerdotal i religiosa. Fou
aquesta una iniciativa de sant Pau VI, en els anys setanta del segle passat, quan es va manifestar la crisi
de les vocacions, la qual ens acompanya també ara,
cinquanta anys després, amb una realitat encara més
greu. No podem mirar cap a un altre lloc; sinó que hem
de fer nostre el que ens diu el ant pare Francesc: «Si
partim de la convicció que l’Esperit continua suscitant
vocacions al sacerdoci i a la vida religiosa, podem “tornar a calar les xarxes” en nom del Senyor, amb tota
confiança. Podem atrevir-nos, i hem de fer-ho, a dir a
cada jove que es pregunti per la possibilitat de seguir
aquest camí» (ChV, 274).

Però, a més, des del convenciment que «el Senyor no pot
faltar a la seva promesa de no deixar l’Església privada
dels pastors sense els quals no podria viure ni realitzar
la seva missió» (ibídem, 275), exhorto a incrementar la
nostra oració i el nostre sacrifici, a fi de fer arribar al cor
de Déu la nostra necessitat, des d’un veritable desig dels
pastors i religiosos que necessitem. De fet, la pregària
cristiana autèntica és la que es troba amb el cor de Déu,
amb la voluntat amorosa del Senyor que «no deixa de tenir cura de la seva Església estimada». Des d’aquest convenciment de la importància de la pregària, serà molt bo
que, en totes les comunitats i parròquies, es faci pregària
explícita per les vocacions, tant en la missa diària i dominical com en la celebració de la litúrgia de les hores.

Som en un moment d’emergència. La situació que vivim
de pobresa en les vocacions sacerdotals i religioses posa
en perill el servei sacerdotal necessari a les comunitats
cristianes i, en el cas de la vida religiosa, la continuïtat
d’unes obres que estan fent molt de bé a tantes persones
en la nostra societat. Per això vull tornar a recordar mesures per a un millor servei de les comunitats, posant la
mirada en totes, grans o petites.

A més, convido a la pregària comunitària amb el Santíssim exposat, significativament els dijous, tenint en
compte d’afegir, en el moment de la reserva, pregàries
explícites per les vocacions. En les comunitats i parròquies havien de créixer, també, iniciatives com els romiatges a llocs marians amb aquesta intenció, així com
altres realitats de formació que ajudin a mantenir l’esperança confiada en la pregària per les vocacions.
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