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EL BON PASTOR 

Com tots sabeu la imatge del bon pastor és una de les imatges més 

boniques i més entranyables per a descriure la vida i la missió de 

Jesús. El salm 22 és conegut de tothom: «El Senyor és el meu pastor, 

no em manca res, em fa descansar en prats deliciosos; (...) la vostra 

vara de pastor m’asserena i em conforta». I en el salm 99, llegim: 

«Som el seu poble i el ramat que ell pastura». I en  l’evangeli de 

Joan, Jesús ens diu que ell és el bon pastor: «Jo sóc el bon pastor. El 

bon pastor dóna la vida per les seves ovelles» 

A partir d’aquesta imatge del bon pastor, una senyora, que va estar 

ingressada uns quants dies a l’hospital, va escriure  aquesta breu 

pregària que reproduïm a continuació. Una pregària que, segons em 

va dir, acostuma a resar cada dia:   

Senyor, vós sou el Bon Pastor. 

Jo només vull ser una ovella 

del vostre ramat, 

no em deixeu fora de la vostra cleda, Déu meu. 

Feu que pugui gaudir de la vostra companyia i de 

la vostra Santíssima Mare per tota l’eternitat. Amén. 

 



En aquesta breu pregària tenim un exemple magnífic de pregària de 

petició, que sap barrejar la senzillesa amb la profunditat. Una 

pregària  que surt d’un cor avesat a parlar amb Déu.  

Segurament que també vosaltres, els lectors, coneixeu persones 

cristianes, que escriuen pregàries d’aquest estil i les reciten cada dia. 

Però, potser perquè els fa vergonya, no les donen a conèixer. Crec 

que seria bo de tenir un bon recull d’aquestes pregàries perquè, com 

sabeu, el coneixement de Déu està, sobretot a l’abast de les persones 

senzilles: «Us enalteixo, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè heu 

revelat als senzills tot això que heu amagat als savis i als entesos», 

llegim en l’evangeli de Mateu.  

Pregar, una pràctica essencial en la vida cristiana i de la qual hi ha 

cristians que en són mestres, sense fer soroll ni propaganda.  

El mossèn 

   

AGENDA:  

INTENCIONS DE MISSES: dilluns, dia 8: per la intenció del qui 

ha fet l’almoina; dimarts, dia 9: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina; dimecres, dia 10: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina; dijous, dia 11: per la intenció del qui ha fet l’almoina; 

divendres, dia 12: per la intenció del qui ha fet l’almoina; 

dissabte, dia 13: pels difunts de la parròquia; diumenge, dia 14: 

pel poble de Viladrau.   

MISSA DIES FEINERS: recordem que durant tot el mes d’agost 

cada dia hi ha missa a les 19,30 h (a dos quarts de vuit del 

vespre) a l’església parroquial. També recordem que el segon 

dijous del mes, celebrem la missa a la capella de la Pietat.   

INFORMACIONS  

FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: la sessió de formació la 

farem el  dia 13, a les 18,15 h, a la rectoria.  Tothom hi és convidat. 

TINDREM AJUDANTS: com cada estiu, en aquesta primera quinzena 

d’agost, comptarem amb l’ajuda del P. Pere Suñer, S.I. i de Mn. 

Fernando Maristany.  Que siguin molt benvinguts i els agraïm el  

seu servei i la seva disponibilitat envers la parròquia de Viladrau.   

 



 

 

 

 

 

 

  


