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Potser has tingut la sensació que l’evangeli d’avui i el d’ahir es repeteixen. Si
et fixes en les cites, veuràs que són textos que s’han de llegir seguits, són
continuació l’un de l’altre. 
Et proposo que et fixis que “pastor” i “ramat” o “ovelles”, són dos expressions
íntimament unides, i que es van repetint, en aquest relat on Jesús és
presentat com el Bon Pastor. Avui dediquem una estona a pensar i pregar
pel nostre ramat, pel nostre poble, per la nostra parròquia. Jo formo part d’un
ramat, d’un poble, d’una parròquia. No vaig sol, no camino sola, visc la fe
arrelat en un Poble. Ell Jesús, dóna la vida per nosaltres, i ens dóna vida. Que
això sigui font de pau, d’alegria i de missió.

Jn 10, 11-18
 
En aquell temps, Jesús parlà així: «Us
ho ben asseguro: el qui no entra per la
porta al corral de les ovelles, sinó que
salta per un altre indret, és un lladre i
un bandoler. El qui entra per la porta és
el pastor de les ovelles: a ell, el guarda
li obre la porta, i les ovelles escolten la
seva veu; crida les que són seves, cada
una pel seu nom, i les fa sortir. Quan
les té totes a fora, camina al seu
davant, i elles el segueixen, perquè
reconeixen la seva veu. Però si és un
estrany, en comptes de seguir-lo en
fugen, perquè no reconeixen la veu dels
estranys».
 
Jesús els va proposar aquesta
comparació, però ells no van entendre
de què els parlava. Per això Jesús
continuà: «Us ho ben asseguro: jo sóc
la porta de les ovelles. Tots els qui han
vingut abans de mi eren lladres i
bandolers, però les ovelles no se'ls
escoltaven. Jo sóc la porta: els qui
entrin per mi se salvaran, podran
entrar i sortir lliurement i trobaran
pasturatges. El lladre només ve per
robar, matar i fer destrossa; jo he
vingut perquè les ovelles tinguin vida, i
en tinguin a desdir».

 

FENT CAMÍ...  

"Déu estima tant el món", de Canta la Teva Fe
https://www.youtube.com/watch?v=V_yyDdz8zB8

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

1. INTRODUCCIÓ

2. CANT

4. CRIST VIU!
67. La clarividència de qui ha estat cridat a ser pare, pastor o guia dels
joves consisteix a trobar la petita flama que continua cremant, la canya
que s’esquerda (cf.  Is 42, 3), però que encara no es trenca. És la capacitat de
trobar camins on altres només veuen muralles, és la traça per reconèixer
possibilitats on d’altres només veuen perills. Així és la mirada de Déu Pare,
capaç de valorar i alimentar llavors de bé sembrades en els cors dels joves. El
cor de cada jove ha de ser considerat «terra sagrada», portador de
llavors de vida divina, davant del qual hem de «descalçar-nos» per poder
apropar-nos i aprofundir en el Misteri.

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?
Pensa ens persones concretes de la teva Parròquia. Prega, parla-li al Senyor per
cadascuna d’elles. Agraeix formar part del Poble. Demana-li que et deslliuri de la
temptació de voler anar sola.

7. PARENOSTRE

5. REFLEXIÓ

Crist és el bon pastor, però un cop ressuscitat, Ell encomana als seus
deixebles a fer-se pastors, a guiar amb la Paraula de Déu el ramat cap al
Regne del Cel. Nosaltres també podem ser pastors. Des de les nostres
parròquies podem col�laborar per guiar els nostres germans i ajudar-los a
conèixer la Bona Nova.


