
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
LLEGIM EL PAPA FRANCESC. AUDIÈNCIA 21/04/2021. 
 
Todos deberíamos tener la humildad de ciertos ancianos que, en la 
iglesia, quizá porque su oído ya no está bien, recitan a media voz las 
oraciones que aprendieron de niños, llenando el pasillo de susurros. 
Esa oración no molesta el silencio, sino que testimonia la fidelidad al 
deber de la oración, practicada durante toda la vida, sin fallar nunca. 
Estos orantes de la oración humilde son a menudo los grandes 
intercesores de las parroquias: son los robles que cada año extienden 
sus ramas, para dar sombra al mayor número de personas. Solo Dios 
sabe cuánto y cuándo su corazón está unido a esas oraciones 
recitadas: seguramente también estas personas han tenido que 
afrontar noches y momentos de vacío. Pero a la oración vocal se 
puede permanecer siempre fiel. Es como un ancla: aferrarse a la 
cuerda para quedarse ahí, fiel, suceda lo que suceda. 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: FORMAR PART DEL RAMAT» 

Seguim descobrim el misteri de la Pasqua, i en aquesta ocasió a través 
de la imatge de Jesús com a Bon Pastor. És Ell qui ens condueix vers 
nous paratges, de vegades va davant nostre marcant el ritme i la ruta, 
d’altres es situa força endarrerit per veure’ns de lluny, perquè li alegra 
veure com ens anem obrint pas a la vida i de pas fa costat als qui els 
costa més de trobar el seu lloc en aquest món, i d’altres vegades va pel 
mig, conversant amb uns i amb uns altres, perquè Jesús es fa trobadís 
per tots aquells que el busquen. Ell ens ha cridat a formar part dels qui 
configuren aquest ramat que és l’Església (en totes les seves variants: 
parròquia, amics, grup d’oració, família…). Al costat de la seva crida cal 
sumar una segona iniciativa, Jesús, el Bon Pastor, dona la vida per 
nosaltres. Aquesta entrega la recordem i la celebrem en cada 
Eucaristia. Jesús dona vida i dona la vida. Aquest gest sobrepassa el que 
nosaltres podem arribar a imaginar i Jesús el realitza perquè ens 
estima, ni més ni menys. L’amor és la clau de volta que consolida els 
nostres projectes, però també el fonament sobre el que comencem a 
fer realitat els nostres somnis. És aquest amor, lliurat d’una manera 
absoluta per Jesús, que sense ferir la nostra llibertat, ens incorpora al 
seu ramat, la seva Església. Tant de bo que puguem sempre reconèixer 
no pas els nostres mèrits, sinó els de Jesús, que ha fet tot el que estava 
a les seves mans per venir-nos a oferir una manera nova de viure, 
aquella que es recolza en el fet d’estimar-nos els uns als altres, tal com 
Ell ens ha estimat: donar-ho tot sense esperar res a canvi. Que el fet de 
formar part del seu ramat ens comprometi a tots vers un nou estil de 
vida que afavoreixi sempre el respecte per tots els qui formem aquest 
ramat, i permeti que tots puguin viure la seva vocació. Dins d’aquest 
ramat, el Bon Pastor, ens coneix i ens estima com éssers únics i 
irrepetibles, aprecia i fomenta les nostres qualitats, talents i inquietuds 
perquè puguem assolir sempre la plena felicitat, que no serà mai plena 
sense la felicitat i la plenitud del ramat. Que allà on regni l’anonimat i 
l’individualisme, sobresurti l’amor i la vida lliurada generosament. 

Mn. Daniel Palau 
 
 



 
HORARIS DE MISSA 
Dilluns, dimecres i divendres a les 
19h. Dimarts missa compartida a les 
19h. Dijous adoració al santíssim a 
les 19h. Dissabte a les 20. Diumenge 
missa a les 12h.  
 
INTENCIONS 
Dissabte 24: Miquel López. Maria 
Dolores de la Cruz. Maria Mas 
Mierons. Vicens Planas Puig. Carme 
Bacarisses Jorba.  
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HORARIS DE MISSA  
Dimarts i dijous a les 9’15h. Dissabte  
a les 18h. Diumenge a les 10’30h. 
 
 
INTENCIONS 
Dissabte 24: Josep Maria Boltà. Josep 
Morral. Mn. Ambrós / Diumenge 25: 
Montserrat Boltà Cañellas. Adrià 
Canals. Salvador Ros i Dolors Roca i 
família. Joan Ribas. Josep Martí Tor. 
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EL BUEN PASTOR 
 

El Señor es mi Pastor, nada me falta: 
en verdes praderas me hace recostar; 
me conduce hacia fuentes tranquilas 

y repara mis fuerzas; 
me guía por el sendero justo, 
por el honor de su nombre. 

 
Aunque camine por cañadas oscuras, 
nada temo, porque tu vas conmigo: 

tu vara y tu cayado me sosiegan. 
 

Preparas una mesa ante mí, 
enfrente de mis enemigos; 

me unges la cabeza con perfume, 
y mi copa rebosa. 

 
Tu bondad y tu misericordia me acompañan 

todos los días de mi vida, 
y habitaré en la casa del Señor 

por años sin término 
 

Salmo 23 
 


