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 ESTIL DE VIDA DELS SACERDOTS
 

- Estar disponibles per, al costat del rector o el sacerdot
responsable de la comunitat, prestar el suport necessari a la

seva acció, sobretot en les obres socials que dinamitza.
 

- En la pròpia comunitat, promoure una trobada de reflexió i
formació sobre les exigències que avui es posen al ministeri

sacerdotal, amb testimonis de sacerdots.
 

- Promoure, en la comunitat, un moment de pregària centrat en
el Cor de Jesús, motivant als presents a entusiasmar-se amb

el seguiment de Jesús, pobre i humil.

En aquest mes de juny, dedicat al Sagrat Cor de Jesús, el Papa ens proposa en
la seva intenció la pregària pels sacerdots. 
En la seva intenció veiem dos moviments: un per a la vida personal dels
sacerdots: un invitació a una vida simple i despullada, a semblança de Jesús; i un
altre cap a fora, cap als més pobres, treballant activament amb ells.
Aquest mes es demana als sacerdots un major testimoni de Crist pobre, que es fa
proper als pobres. 
Hem d'agrair tants exemples de sacerdots, veritables pastors a semblança del
Bon Pastor, que viuen abnegadament la seva vocació i servei a les comunitats
que els són confiades. Tants bons sacerdots que, en les seves comunitats,
realitzen obres admirables de suport als més necessitats! Ens adonem d'aquestes
actituds i donem suport als sacerdots en les seves missions?
Però també és veritat que trobem exemples de sacerdots que no mostren una
coherència externa amb la pobresa demanada als deixebles de Jesús. Demanem
al Senyor aquest mes que la relació personal amb Crist transformi als sacerdots
en exemples vius de l'Evangeli. I no ens oblidem d'unir-nos en oració a ells i estar
disponibles per a col·laborar en l'exigència de la seva vocació, tantes vegades
viscuda en soledat i amb dificultats.

D E S A F I A M E N T S

aquestP E R  A M E S

Pels sacerdote, perquè, amb la sobrietat i la humilitat

de les seves vides, es comprometin en una solidaritat

activa envers els més pobres.

 
Senyor Jesús, Bon Pastor: Tu crides als sacerdots a ser, en el món i a l'Església,

signes de la teva presència, de la teva caritat i del teu perdó.
Et demanem que els sacerdots es sentin recolzats per la nostra amistat i oració.

Que cada sacerdot es sentí cada vegada més apassionat
per Tu i pel teu estil de vida, pobre i al servei dels més petits.

Ajuda als sacerdots que viuen en dificultats més grans
i que el seu cor sigui cada vegada més semblant al teu Cor..
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Apostolat de l'Oració


