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Jesús, és el bon pastor
Si preguntes a una persona amb quin animal
s’identiﬁca més, rarament dirà una ovella.
Són animals pacíﬁcs i amables, però molt
gregaris i submisos. Potser per això hi ha
molta gent a qui no li agrada gaire la imatge
del pastor i el ramat que Jesús fa servir en
parlar d’ell mateix i dels deixebles. I encara
menys quan els bisbes i preveres es presenten com pastors del ramat de ﬁdels, ¿oi?
No ens ha d’escandalitzar que Jesús fes servir
aquesta imatge. En el seu temps a Palestina
potser hi havia més ovelles que persones, i
l’oﬁci de pastor era molt comú. Jesús parlava
sempre amb imatges tretes de la vida quotidiana, i per això les paràboles estan plenes de
sembradors, segadors, vinyaters, pescadors i
pastors.
Segur que si Jesús visqués avui en la nostra
cultura urbana faria servir altres imatges. Ens
podríem aventurar a imaginar que,
en comptes de bon pastor, avui Jesús parlaria d’ell mateix com del
bon pedagog o bon educador. De
fet, sovint la gent del seu entorn
l’anomenava mestre.
Etimològicament el pedagog és
qui acompanya o guia els infants,
i l’educador és qui condueix enfora, qui ajuda a desenvolupar o a
fer sortir. Cap d’aquestes dues
paraules no queda lluny de la
imatge del pastor. No seria desencaminat parlar del pedagog o de l’educador com
a un pastor d’infants.
En primer lloc, és algú que entra per la porta.
No assalta la propietat privada amb intencions perverses. És algú a qui es permet l’entrada perquè mereix conﬁança. I estableix
una relació de mutu coneixement. Les ovelles
coneixen la veu del pastor i els infants la veu
del mestre. El bon mestre no força, no intimida, sinó que convida i atreu.
Un cop el pastor ha entrat al corral, la seva
tasca principal és fer sortir les ovelles i conduir-les a les pastures. De ben segur que la
primera generació de cristians provinents del
judaisme, en recordar aquestes paraules,
pensava en l’experiència dolorosa que van
viure de ser expulsats de les sinagogues.
Aquella incòmoda sensació d’intempèrie va
ser, de fet, molt important i fecunda per a
l’expansió de la fe cristiana. Un cop fora dels

cercles jueus, els cristians van començar a
anunciar l’Evangeli al món pagà, i és així com
la fe es va anar estenent per tot el món conegut. Sortir, anar a les perifèries és una ideaforça del papa Francesc que concorda perfectament amb l’evangeli d’avui.
El pastor camina al davant i les ovelles el segueixen, diu Jesús. És el líder que obre camí
perquè sap on va i sap que conﬁen en ell. El
pastor duu les ovelles als prats més saborosos. L’educador encamina els infants perquè
puguin desenvolupar tots els seus talents.
Aquí, però, el papa Francesc enriqueix la reﬂexió amb uns aspectes que no apareixen en
l’evangeli d’avui, encara que hi harmonitzen
perfectament.
Ens diu el Papa que el bon pastor a vegades
es queda enmig del ramat. Necessita sentir la
proximitat, li agrada fer olor d’ovella, i conﬁa
també en el bon sentit de les ovelles capdavanteres, que sabran
trobar les pastures que necessiten. Altres vegades el bon pastor
es queda al darrere per tal d’ajudar les més febles i les que tenen
diﬁcultat a seguir el ritme. Totes
compten, cap d’elles no ha de ser
descartada.
És evident que això també és veritat en el món de l’educació. El
mestre és moltes vegades el líder
que estira i condueix la marxa del
grup. Altres vegades, però, s’ha de barrejar
amb els alumnes per copsar millor quins són
els seus interessos i necessitats i donar curs
a les seves iniciatives. I encara molt sovint
s’haurà de dedicar preferentment als que tenen més diﬁcultats i necessiten més cura i
atenció per a tirar endavant. I això val també,
és clar, per als pastors de l’Església. Les comunitats cristianes necessiten, de part dels
seus preveres, lideratge que estira, proximitat que acompanya i cures que conforten. És
important no quedar-nos encasellats en un
sol d’aquests papers. Jesús, el bon pastor, ha
vingut perquè les ovelles tinguin vida, i en tinguin a desdir. Ell ha vingut a desplegar tots
els talents que el pecat havia atroﬁat. No
oblidem que també nosaltres, a imatge del
bon pastor, som cridats a ajudar a créixer les
persones que tenim al costat, sigui a l’Església, a la feina o dins la família.

Jordi Vila Borràs, prevere de Tarragona

CÀRITAS NECESSITA EL NOSTRE AJUT. Continuem la campanya
«davant del coronavirus, cada gest compta» i a Catalunya «#Càritasx3. La necessitat s’ha triplicat, Tripliquem les donacions». A la
parròquia estem donant prioritat a atendre ajuts principalment en
dos sentits: d’una banda les necessitats (de diversa mena) dels infants i adults de les famílies vinculades als projectes educatius (reforç i Brúixola) i els homes del pis compartit, i per l’altra banda peticions d’ajut per a l’habitatge, molts de re lloguers d’habitacions d’individus i famílies. Us demanem de col·laborar-hi, fent la vostra aportació a través de la web www.caritassantfeliu.cat o més directament
per als projectes locals amb una transferència al compte de la Càritas
interparroquial del Prat (ES63 2100 0130 1102 0061 6243). Totes les
aportacions seran benvingudes. Si voleu que aquests donatius puguin desgravar a la campanya de la renda de 2020, caldrà que ens
faciliteu una fotocòpia del vostre DNI al correu parroquial o a la web
si el donatiu és a la Càritas diocesana. Moltes gràcies!

ECONOMIA PARROQUIAL. També l’economia de les parròquies ha
quedat afectada pel tancament dels temples i llocs de culte. Quan
reobrim l’església trobareu promovent una campanya econòmica extraordinària que supleixi els ingressos que no hi ha hagut durant dos
mesos. També hi ha qui «guarda» en un sobre allò que hagués donat
diumenge a diumenge per portar-ho quan retornem a la normalitat.
Una altra possibilitat és subscriure una quota única o periòdica amb
la parròquia (nosaltres ens cuidem de girar el rebut), o bé fer una
transferència als compte parroquials (per Sant Pere i sant Pau i sant
Jordi: ES87 2100 0130 1902 0025 8556; per la MD de la Mercè: ES97
2100 0130 1802 0045 5335). Aquests donatius poden desgravar a la
renda del 2020 si ens faciliteu una còpia del vostre DNI.
A L’ESPERA DE MÉS CONCRECIONS PEL DESCONFINAMENT
PROGRESSIU. Aquest cap de setmana havíem valorat la possibilitat
de començar a obrir l’Església però hem demanat ajuda per interpretar la normativa que s’ha fet publica i se’ns ha aconsellat que esperem a la propera fase. També —pensem— la ciutat del Prat és dels
llocs que ha tingut una incidència més alta en aquesta pandèmia i cal
ser prudents per un mateix i pels altres. En la propera fase imaginem
que podrem reprendre les celebracions de l’eucaristia amb 1/3 de
l’aforament (que caldrà senyalitzar i comptar!) i un seguit de mesures
de protecció (mascareta, distancies, desinfectant...) que les faran
més segures per a tothom. Amb tot, els bisbes ens recorden que
«prorroguen la dispensa del precepte dominical, convidant a la lectura de la Paraula de Déu i a la pregària a les cases, podent-se beneficiar de la retransmissió a través dels mitjans de comunicació per qui
no pugui anar al temple. I també conviden a les persones majors,
malaltes o en situació de risc que valorin la conveniència de no sortir
de casa».

Montserrat VILÀ VILÀ
És segur que hi ha hagut altres defuncions de les que no ens haguem assabentat. Feu-nos-ho saber per telèfon o al correu electrònic, per pregar en l’eucaristia del diumenge per ells. Quan es puguin reprendre les celebracions comunitàries ja buscarem un dia per a fer-ho junts.

SANT PERE I SANT PAU
DIUMENGE 3. 9.00h. Montserrat VILÀ VILÀ, Joan MARTÍ, Albert ROVIRA. esposos Joan i Teresa.

PREGÀRIA DEL PAPA FRANCESC A LA MARE DE DÉU EN OCASIÓ DE LA PANDÈMIA DEL CORONAVIRUS. Oh Maria, vós resplendiu
sempre en el nostre camí com a signe de salvació i d’esperança. Nosaltres ens encomanem a vós, salut dels malalts, que a la creu vàreu
ser associada al dolor de Jesús mantenint ferma la vostra fe. Vós, salvació del poble, sabeu de què tenim necessitat, i estem segurs que
proveireu a fi que, com a Canà de Galilea, pugui tornar la joia i la festa després d’aquest moment de prova. Ajudeu-nos, mare del diví
amor, a configurar-nos a la voluntat del Pare i a fer el que ens digui Jesús, que ha pres damunt seu els nostres sofriments i s’ha carregat
els nostres dolors per portar-nos, a través de la Creu, al goig de la Resurrecció.
Sota la vostra protecció, ens refugiem, Santa Mare de Déu. No desoïu les nostres súpliques, en les nostres necessitats. De tots els perills deslliureu-nos sempre, Verge gloriosa i beneïda. Amén.
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