
DIUMENGE 4 DE PASQUA (25 d’abril)

Aquest diumenge s’anomena també el diumenge del “Bon Pastor”. D’aquí que aquesta diumenge
sigui una diada propicia per a pregar per les vocacions sacerdotals i religioses i per totes
aquelles persones que es senten cridades a “servir els germans” des d’un estat vocacional.
Quan  diem  vocació  ens  referim  a  un  públic  molt  ampli:  sacerdots,  religiosos,  religioses,
metges, infermeres, mestres... i fins i tot, hem de pensar en els “polítics”.
“Pastor” és qui guia, és referent en la comunitat. I el pastor, com diu el papa Francesc, hi ha
moments que va:

 Davant: essent exemple i guia. Va segur
 Al  mig:  Acompanyant,  fent-se  amb  les

persones
 Al darrere: empenyent i animant.

Jesús es presenta com a Bon Pastor
 El  bon  pastor  es  preocupa  per  les  seves

ovelles.  No  les  abandona,  ni  les  oblida.  Va
pendent d’elles i sempre atent a les més febles o malaltes.

 El bon pastor dóna la vida per les ovelles. La màxima donació. 

Aquest missatge evangèlic porta a fer una reflexió com tots i  cadascú de nosaltres som
aquests  “bons  pastors”  en  la  família,  com  a  pares-mares,  sacerdots,  religiosos,  mestres,
professors...
Avui, però tenim la temptació de fixar-nos més en els mals pastors que en els bons. Aquells i
aquelles,  que  quan  veuen  “venir  el  llop”,  que  venen  maldades,  fugen  i  deixen  les  ovelles
abandonades.  “ja  s’espavilaran”,  pensen.  Avui  aquest  fenomen també es  dóna  a  l’Església:
pastors que s’aprofiten del poder, els agrada posar-se enmig dels polítics i dirigents (encara
que siguin corruptes); s’aprofiten del “lloc” per fins que no són evangèlics.

El poble de Déu, les nostres comunitats, tenen dret a tenir bons pastors. Pastors que tenen
també deficiències i limitacions. Els bons pastors no surten del laboratoris (recluits en un lloc
i espai tancat al món). Surten i han de sortir de les comunitats cristianes on descobreixen la
vocació de servei. Han de conèixer la comunitat, els seus problemes, la seva història, la seva
llengua....
El millor elogi d’un bisbe o d’un capellà, d’un pare o d’una mare, d’un metge o d’una infermera,
d’un mestre o d’una professora, és que els qui estan sota la seva empara es senten estimats,
reconeguts i compresos.
Donem gràcies per aquests “bons pastors” que tenim dins la nostra comunitat. I preguem pels
“pastors” del gran mal que han fet des del seu poder, luxe, pederàstia, domini o qualsevol
altre mitjà que hi ha hagut i hi ha en l’Església.

Misses cap de setmana:
Dia 1: 11 h. Ermita maig; 12’30: Ermita Santesmasses. (Suprimida la Missa vespertina)
Dia 2:   2/4 de 9 i 12 h. 


