
 
 
 

 
 

 
 

ESPERIT, CAP ON GUIES LES NOSTRES ESGLÉSIES? 
 

Comunicació Pastoral dels Bisbes catalans als 25 anys del 
Concili Provincial Tarraconense del 1995 

 
Sortir en temps de crisi  
 
Ha passat gairebé un any, i la situació actual continua essent de gran 
complexitat. La crisi sanitària no està del tot resolta, i ha deixat un 
rastre en moltes de les persones que han passat la malaltia. S’ha 
desfermat una crisi econòmica que ha comportat la pujada de l’atur a 
nivells preocupants, el tancament d’empreses que esquinça moltes 
famílies, l’augment de persones que passen necessitat i han de 
recórrer a ajuts alimentaris i d’habitatge. S’ha agreujat una crisi de 
les consciències, que porta a desentendre’s dels altres i a fixar la 
mirada exclusivament en un mateix. Aquesta crisi ve acompanyada 
d’un desencís existencial, que buida per dintre la persona, o bé d’una 
por malaltissa davant el perill de contagi viscut de manera 
angoixant, o bé, contràriament, d’una frivolitat irracional que, contra 
tota evidència, menysté la malaltia i els seus efectes. La pandèmia 
del coronavirus ha desestabilitzat les persones, també 
psicològicament i moralment, davant els canvis d’hàbits, de feina i 
d’oci, d’aprenentatges i de relacions socials.  
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DIUMENGE IV DE PASQUA 
 

JESÚS, EL BON PASTOR 
 

 
 

  o, sóc el bon pastor”, diu Jesús. I hi afegeix: “El bon pastor 
dóna la vida per les seves ovelles”. 
 No ens agrada que ens tractin d’ovelles, de bèns, 
però, en canvi, que algú es preocupi de nosaltres, tingui cura 

dels nostres problemes, ens escolti i es desvisqui per nosaltres ens fa 
molt feliços. Jesús no ens tracta d’ovelles en el sentit gregari del 
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mot, sinó que ens diu que ell és el Bon Pastor. L’accent cal posar-lo 
en el ser BO. Que, de pastors, com de tot, n’hi ha de bons i de 
dolents. El Bon Pastor és aquell que quan una ovella s’ha esgarriat, 
deixa les noranta-nou del ramat, i surt a buscar-la, fins que la troba. 
El Bon Pastor és aquell que fa fugir el llop i evita que les ovelles es 
dispersin o siguin destrossades. Confiem doncs en el nostre Bon 
Pastor, Jesús. Ell ha donat la vida per nosaltres, i ara, ressuscitat, 
vetlla perquè la nostra vida sigui preservada de la mort, perquè 
també nosaltres puguem participar de la seva resurrecció. 
Avui, diumenge del Bon Pastor, també és un bon dia per pensar i 
pregar per aquells a qui Jesús ha constituït pastors del seu poble, 
aquells a qui Jesús ha posat al davant de la seva Església, per què la 
menin als prats deliciosos, als bons pasturatges. Recordem-nos dels 
nostres pastors, del papa Francesc, del nostre bisbe Francesc, del 
col·legi episcopal, del rector de la nostra parròquia i també de tots 
els altres preveres i dels diaques. Preguem per tots ells, perquè 
l’Esperit Sant els doni encert en la seva tasca i en la seva acció 
pastoral.  
Preguem encara per les vocacions, amb una oració ben intensa, 
perquè el Crist ressuscitat ens faci el do de nombroses vocacions a la 
vida sacerdotal. També recordem-nos de pregar per totes les altres 
vocacions a la vida missionera o religiosa, de les que n’està tan 
necessitada la nostra Església diocesana. Preguem, a més, per tota 
l’activitat apostòlica de l’Església, que anomenem precisament 
PASTORAL. Perquè sigui pensada i realitzada sempre des de la 
perspectiva del Bon Pastor i sota el seu guiatge. 
Aquesta setmana hem celebrat la diada de sant Jordi, patró de 
Catalunya i demà passat se celebra la festa de la Mare de Déu de 
Montserrat. Que els nostres patrons intercedeixin per la bona 
convivència en el nostre país i per la bona entesa entre tots els 
pobles.  
I que Jesús, el Bon Pastor, ens faci progressar tots pel camí de 
l’Evangeli. Que ens faci créixer com a comunitats veritables i 
autèntiques. Que ens faci viure en la desitjada i necessària unitat. 
Que ens faci estimar els valors de cada persona. Que hi hagi un sol 
ramat sota el guiatge d’un sol pastor.■ 

 
HORARI DE MISSES 

 

BASÍLICA SANT FELIU 
Vigílies: 18’30. Festius: 12’00 i 18’30. Feiners: 18’30 

 

MONESTIR SANT DANIEL 
Festius: 9’30. Feiners: 8’30 (Celebració de la Paraula) 

 

MISSES ENCOMANADES 
Dissabte, 24:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 25:   12,00: Pel poble 
  18,30: Família Agell Casademont 
Dilluns, 26:  18’30: Família Figueras Xifra 
Dimarts, 27:  18,30: Difunts Joan i Montserrat 
Dimecres, 28:  18,30: Intenció particular 
Dijous, 29:  18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 30:  18,30: Rosario Gálvez Martín 
Dissabte, 1:  18,30: Pel poble 
Diumenge, 2:   12,00: Pels Mossens difunts de la Parròquia 
  18,30: Tomàs Camós i Clara Alsina 

 

* * * * * * * * * * 
CONFESSIONS 

Cada dia: 18’00 - 18’25. Diumenges: 11’45 - 11’55 i 18’00 - 18’25. 
 

DESPATX PARROQUIAL 
Dijous de 12’00 - 13’00 i de 17’00 - 18’00 i a hores convingudes.  

 

HA REBUT EL BAPTISME 
Teo Albó Ramos 

 

FESTA DE LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT 
Dimarts, 27 d’abril a les 18,30: Missa de la Solemnitat de  

La Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya. 

 


