
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
 

 
 
 
 
 

 

 PREGÀRIA:  
 Jo dono la vida eterna a les meves ovelles.       

Jn 10, 27-30 

 Senyor, 

 les paraules que avui ens adreces 

 són poques, però plenes d’amor. 

 Escoltar-les dels teus llavis de Pastor 

 ens eixampla el cor i l’esperança 

 i ens obre un horitzó nou de Vida. 
 

 Davant aquest pacte de Vida i Amor 

 que tu fas –perquè sí- amb nosaltres, 

 res no et podem ja demanar 

 que Tu no ens ho hagis promès 

 per endavant. 
 

 Una sola cosa gosem demanar: 

 que sapiguem reconèixer la teva veu 

 i et seguim. 
 

 Ajuda’ns a asserenar els nostres cors, 

 perquè amb un silenci acollidor, 

 puguem reconèixer la teva veu: 

 que crida cadascú pel seu nom 

 i promet la vida per sempre.  

                                            Amén. 

 
. 
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DÉU T’ESTIMA TAL COM ETS 
La figura del “Pastor bo” ens pot fer pensar en els pares, mares, 

mestres, catequistes, educadors, mossens, amics…  i en tantes 

bones persones que han estat importants i significatives per les 

nostres vides. Potser tant com per dir que  “el millor de mi mateix 

és el que ells han fet per mi”. Això ens pot semblar  prou més i 

més veritat. Tanmateix, expressa un reconeixement i una 

consciència de gratitud per ser el que som gràcies als altres i, als 

ulls de la fe, naturalment, gràcies a Déu.  
 

El Crist-Bon Pastor és la figura central de la litúrgia d’aquest 

diumenge. L’Evangeli (Jo 10, 27-30) ens presenta un fragment del 

discurs que Jesús va pronunciar en ocasió de la festa de la 

Dedicació del Temple de Jerusalem, una festa que avui els jueus 

encara celebren (la solemnitat de la Hannukah, molt celebrada 

popularment -durant vuit dies- amb espelmes enceses, pregàries 

de benedicció i dolços compartits). 
 

Jesús, utilitzant el simbolisme del pastor i les ovelles, parla de la 

comunió sentida i vivencial que estableix entre el Mestre i els 

deixebles. Jesús coneix, és a dir, entra en el cor del deixeble, 

possibilitant que aquest se senti estimat tal com és. 
 

Aquesta experiència relacional de desvetllament en la fe, de 

descoberta, de trobada, i de caminar junts, pot explicar el mutu 

reconeixement i el seguiment evangèlic. La vivència cristiana és 

experiència comunional, en esperit i en vida, amb Jesucrist i amb 

el seu Evangeli, en la comunitat humana de les famílies i de les 

relacions socials, i en les comunitats cristianes. 
 

Ho llegim al llibre de l’Apocalipsi : Jesús Bon Pastor és l’Anyell 

que ens ha rentat amb la seva sang, ens fa de company i de guia: 

“els guiarà i els conduirà a les fonts on brolla l’aigua de la vida...” 

“els protegirà i els anirà al davant, mai més no passaran fam, mai 

més no tindran set...” (Ap 7,9.14b-17): 
 

Ho llegim a l’Evangeli: «Les meves ovelles reconeixen la meva veu. 

També jo les reconec i elles em segueixen. Jo els dono la vida” (Jo 

10, 27-28). Sí, per Jesús  amb Jesús Bon Pastor, sabem que som 

estimats de Déu tal com som.  
 

Què fora de nosaltres sense els altres, que han estat per a mi 

“bons pastors”? I, en la fe, ¿què fora de mi si per la fe en Jesucrist 

no hagués pogut descobrir que Déu  creu en mi,  espera de mi,  

confia en mi i  em dona la mà sempre, perquè pugui ser en el 

món el que soc,  desplegar-me entre tantes debilitats i fortaleses 

de la vida, i retrobar-me en el que visc, pel que lluito i espero? 
 

Jesús, Bon Pastor, i la confiança relacional de la fe acompanya la 

nostra vida  al pas del temps, en una força  d’amor i d’esperança, 

que té molts signes i, és clar, m’he retrobat en l’experiència 

cristiana,  “caminant junts”, en el seu sentit, en la seva veritat, i 

en els seus fruits. 

“Conèixer” i “reconèixer”  són l’ànima de la 

imatge poètica de l’al·legoria: Jo 10,27-30  



 
 

 ►LES PRIMERES  COMUNIONS 

Aquests diumenges de maig una colla d’infants de les 

nostres Parròquies, acompanyats dels seus pares, 

faran la Primera Comunió. Fa uns anys, un pare va 

escriure aquestes suggeridores paraules:  
 

«Avui és un dia important per moltes coses que ja 

anireu descobrint. Per a mi, també va ser-ho. Encara 

ara, després de molts anys, recordo aquell dia com un 

dia especial. Feia un pas més en el seguiment de Jesús 

i la meva vida ho havia de reflectir. Estic segur que 

vosaltres també el recordareu sempre que algú l’estigui 

a punt de celebrar. 

M’agradaria dir-vos tres coses perquè les penseu, les 

reflexioneu i les parleu amb Jesús en la pregària. 

- La primera és que som al món, la nostra única casa 

possible, que Déu l’ha posada a les nostres mans i que 

l’hem d’estimar i conservar. Les coses, per estimar-les, 

s’han de conèixer i, per tant, hem d’esforçar-nos a 

conèixer la nostra ciutat, el nostre país, el nostre 

planeta, per poder-los estimar i respectar cada cop 

més i més.  

- La segona cosa és que hem d’exercitar la bondat tal 

com Jesús ens va ensenyar. No només hem de procurar 

ser bones persones, sinó que hem de fer exercicis de 

bondat. La bondat, per créixer, ha d’exercitar-se. Com, 

per exemple, intentar no ferir els altres, ajudar qui ho 

necessita, així com apartar-se del mal, conrear l’amor i 

el ser veí, ser  conscient de la pròpia existència i del 

valor de les pròpies decisions, evitar els excessos.  

- I la tercera i última  és que ens hem d’esforçar, amb 

l’ajuda de Déu. Per dir sempre la veritat, per superar 

enveges i ressentiments, per respectar les idees dels 

altres, per compartir el que som i tenim, per 

autocontrolar-nos, per aprendre i investigar, per ser 

valents quan cal i per saber callar quan toca, per escol-

tar i comprendre, per exercitar el cos i la ment, per 

descobrir la bellesa i per saber gestionar bé el temps». 
 

Sí, fer la Primera Comunió és sentir-se AMIC de JESÚS, 

i rebre’l en la COMUNIÓ de la MISSA. Així, en el goig i la 

festa, l’infant fa un pas més  en el seguiment de Jesús, 

com a CRISTIÀ. Així ho vivenciem: «qui està en mi, i jo, 

en ell, dona molt de fruit» (Jo 15,1-8).  
 

Caminem junts, valorant més el que ens uneix que no 

pas el que ens separa. Caminem com a cristians, 

amics de Jesús i de tothom. Caminem amb els infants 

fent expressiu el nostre testimoni. Que puguin 

descobrir i reconèixer al seu dia: “el millor de mi mateix 

és el que tants han fet per mi, i la vivència cristiana 

m’hi ha ajudat”. 
 

Per això,  els dies de les Primeres Comunions són uns 

dies molt especials per a cada nen-a com un pas 

endavant  de creixement en l’esperit i en la bellesa 

interior de l’amistat en Jesús, i de la sintonia amb tants 

valors que ens fan persones autèntiques. 
 

Els pares són els principals catequistes dels infants a la 

família, els catequistes són uns col·laboradors servi-

cials per al desvetllament a la fe i la iniciació a la 

pregària. Que el Bon Déu beneeixi aquest encami-

nament a la fe i a la pregària, i les parròquies siguem 

espais bons i acollidors per ajudar-hi.  
 
 
 

 

  

►27ª CANTADA DE PRIMAVERA  
      per  la CORAL CROSCAT i la CORAL NIT DE JUNY.  

Serà aquest diumenge, 8 de maig, a les 18’30 h, als 

Caputxins (Sagrat Cor). L’entrada és gratuïta.  
 

► KEEP CALM   –   DÉU EXISTEIX 
     ORIOL JARA  conversa amb  JORDI RABAT 
L’Oriol, guionista de TV i ràdio, autor del llibre “Deu 

raons per creure en Déu”, explica a en Jordi, 

empresari i paborde-administrador del Santuari de 

la Mare de Déu del Tura, per què Déu li ha canviat la 

vida. Aquesta conversa serà el proper dimarts, 12 

de maig, a les 19’30 h, al Museu dels Volcans 

d’Olot. Hi som convidats ! 
 

►Santuari de la Mare de Déu Del TURA 
Tradicionalment, el mes de maig ha estat dedicat a 

la Mare de Déu, amb el conegut “Mes de Maria”. 

Preguem, amb la seva intercessió, pel món, per la 

pau, per l’Església... Per això, recordem que, a les 

18’30 h, al Santuari, hi ha cada dia el res del Sant 

Rosari i la pregària mariana del “Mes de Maria”, a 

excepció dels dissabtes que es fa a Sant Esteve.  
 

►ATENCIÓ ALS MALALTS I A LA GENT GRAN 
        Pastoral de la salut i de la gent gran 
Una dona va dir a una seva amiga: “vaig conèixer els 
voluntaris de la pastoral de la salut perquè vaig demanar a la 
Parròquia si em podrien dur la Comunió, però amb la visita 
d’ells, sobretot m’he sentit estimada. Ara no puc més que 
donar-ne  gràcies a Déu” 
Una inquietud sentida i de servei és l’atenció 

pastoral als malalts i a la gent gran de les 

parròquies, a les residències, a  casa seva, a 

l’Hospital comarcal... 

Unes quantes persones col·laboren amb aquest 

servei religiós, acompanyant-los, compartint la 

pregària i/o duent-los la Comunió, especialment pel 

que fa a feligresos que per motiu de malaltia, 

ancianitat o mobilitat no poden arribar-se a 

l’església. També es pot demanar al Mossèn per 

rebre el sagrament del Perdó i/o el sagrament de la 

Unció dels Malalts. 

El proper dimecres, 10 de maig, ens trobarem a les 

19’30 h al Casal Marià, per parlar d’aquest servei i 

coordinar-nos.  

La reunió és oberta a aquelles persones que puguin 

estar interessades a col·laborar-hi. 

Tanmateix, tinguem en compte que Càritas també 

té un programa d’acompanyament a les persones 

grans a través de voluntaris. 
  

►PEREGRINACIÓ A LOURDES AMB ELS MALALTS 
  Del 23 al 27 de juny  

 
 


