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El bon pastor
La representació més antiga de Jesús, a les
catacumbes romanes, no ens el mostra a la creu, sinó com
a bon pastor. Enmig d’arbres que ens parlen de vida, el
pastor arriba al lloc on hi ha el ramat, amb l’ovella
perduda a les espatlles. És la imatge que la litúrgia
d’aquest diumenge vol imprimir en el nostre esperit.
Ell ha estat rebutjat per les autoritats, però
reconegut per les ovelles malmeses, com l’invàlid de la
primera lectura. Queden evidents els destinataris del seu
pasturatge: totes les ovelles, i no sols les perdudes de la
casa d’Israel o de qualsevol altre grup. Al davant d’aquest
amor universal perden força totes les formes d’agrupació
humana, perquè l’objectiu darrer és que hi hagi un sol
ramat i un sol pastor. Tenint present, però, que el camí
per arribar a aquest somni daurat no és altre que la
generosa entrega del pastor.
Així s’entén millor l’altre llenguatge que usa l’Escriptura: gràcies al fill per antonomàsia, tot el ramat
participa de la filiació. Per molts fills que no parin de néixer, el primer serà sempre el primer i obre camí a la
resta de germans. El camí de Pasqua és, doncs, el camí d’aprenentatge de la filiació. Del nostre germà gran
rebem no sols un model extern de capteniment, sinó, en el nostre cor, l’esperit que ens fa ser com ell, fills en
el fill primer.
Les conseqüències per a la nostra vida cristiana s’expressen metafòricament en tres registres diferents
i complementaris: la pedra rebutjada, el fill primer, el bon pastor. La pedra que les autoritats, que tenien la
responsabilitat d’edificar el poble, van rebutjar, ara és la pedra que corona l’edifici de la nova comunitat.
Pere escriurà que també nosaltres ens prestem a l’obra d’edificar. Això va d’acord amb la crida al nostre
destí, ja que “serem semblants a ell”, al Déu que vol reunir tota la seva fillada ara dispersa. I també a la
imatge del pastor, ja que som responsables dels nostres germans i germanes, pels quals hem de lliurar la
nostra vida com el bon pastor. La vida cristiana i les seves responsabilitats brollen de la Pasqua del Crist, del
seu pas per les nostres vides. Contra tot desànim, la nostra fe ens exigeix assumir les tres metàfores perquè la
comunitat del Senyor ressuscitat creixi, es mantingui unida i s’envigoreixi. Així podrà promoure la unitat de
la família humana. Aquesta és la nostra missió i la nostra glòria.
Andreu Trilla, escolapi

AGENDA PASTORAL DE LA CIUTAT
Mare de Déu de Montserrat.

FESTA MAJOR PARROQUIAL, 27,28 i 29 d’abril:
- Divendres, dia 27, Missa solemne a les 8 de la tarda.
- Dissabte, dia 28: De 7 a 8 de la tarda, Ofrena familiar
de flors a la Moreneta. A 2/4 de 8: L’ofrena floral de
l’Associació de Veïns del Barri de Montserrat. A les 8 del
vespre, solemne missa, acompanyant els cants la Coral
de Santa Maria, que en acabar oferiran un selecte
concert a la mateixa església.
- Diumenge 29 a les 12 del migdia, Solemne Ofici que
serà solemnitzat en els cants per la Schola Cantorum de
la Ciutat. Un cop acabada la celebració litúrgica oferiran
un concert de cant coral i polifònic, a la mateixa església.

Santa Maria.
- Concert del Dia de Sant Jordi. Dilluns a 2/4 de 9
del vespre a la basílica de Santa Maria concert Veus, a
càrrec del Cor Infantil Amics de la Unió de Granollers,
sota direcció de Josep Vila i Jover. Organitza la Coral
Mixta d’Igualada.
- Visitadors de malalts. Dimecres a les 5 de la tarda
als locals parroquials de Santa Maria reunió mensual.
- Festa patronal de la Mare de Déu de
Montserrat, a la seva capella: Divendres, dia 27, la
capella està oberta de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia i
de 4 a 9 del vespre: per a la pregària i per a l’ofrena de
llantions. I, com ja és tradicional, a les 8 del vespre,
solemne Eucaristia amb tots els qui hi vulgueu
participar. En aquesta diada podrem apreciar la bellesa
de la imatge que presideix la capella, restaurada
curosament pel taller Ars Antiqua, de la nostra Ciutat.

Sagrada Família.

- Els patrons de Catalunya. Dilluns 23 d'abril, Sant
Jordi; i divendres 27, la Mare de Déu de Montserrat;
misses a la parròquia a les 8 del matí i a les 8 del vespre.
- Consell de pastoral. Dijous, 26 d'abril, a les 2/4 de
10 del vespre.
- Vida Creixent. Reunió mensual, dissabte 28 d'abril, a
les 5 de la tarda.
- Missa de Primeres Comunions. Diumenge, 29
d'abril, a la 1 del migdia.

Soledat.
- Festes patronals de Catalunya: dilluns, dia

23, Sant Jordi; divendres, dia 27, la Mare de
Déu de Montserrat. A la Soledat, les celebrarem

joiosament en l’Eucaristia de les 8 del vespre.
- Trobada amb l’equip de Visitadors de
Malalts: Dimarts, dia 24, de 7 a 8 del vespre, en
els locals parroquials de la Soledat.
- La Paraula de Déu, una mirada diferent:
Reflexió i pregària entorn a les lectures del 5è. diumenge
de Pasqua. Ens trobarem dimecres, dia 25, de les 8
a les 9 del vespre, en els locals parroquials de la
Soledat.

Convent dels Frares Caputxins.

- Festa dels Patrons de Catalunya:
Dilluns, 23 d'abril, Sant Jordi, Patró de
Catalunya. Missa solemne a les 11:00h.
- Divendres, 27 d'abril, Mare de Déu de
Montserrat. Patrona de Catalunya i de la Província
dels Caputxins de Catalunya i Balears. Missa solemne a

les 11:00h i, en acabar la missa, Visita Espiritual a la
Mare de Déu a la seva capella.
- Assemblea de l’Orde Francisca Seglar.
Diumenge, 29 d'abril, a les 10:15h.

Vetlles de pregària.
Convent dels Frares Caputxins.

- Dijous d’Adoració al Santíssim. Dijous, 26 d'abril.
De les 9:30 fins les 20:45h. Rés de Vespres a les 19:30h
davant del Santíssim.
- Pregària de Taizé. Divendres, 27 d'abril, a les
20:00h.

Capella de la Soledat.

- Grup de la Renovació Carismàtica. Tots els
dijous ens trobem per fer pregària de ¾ de 6 a ¼ de 8 de
la tarda. Tothom hi pot participar lliurement.
Casa natal del P. Tous Soler, c/ Sant Josep, 12.
- Grup de Sant Vicenç de Paul. Ens trobarem el
dimecres dia 25 d’abril, de 6 a 7 de la tarda. Hi sou
convidats a participar-hi.

DEMOGRAFIA PARROQUIAL

Baptismes
- Sagrada Família. Dia 15 d'abril: Zoé Elisabeth
Flecha Ayala, filla de Nahomí Adeliz.

Exèquies
- Santa Maria. Dia 11 d’abril: Antònia Just Riba,
89 anys. Dia 16: Marc Clemente Oliver, 87 anys.
- Sagrada Família. Dia 13 d'abril: Enrique Herranz
de la Guia, de 84 anys, i Lluïsa Serra Bas, de 97 anys.
- Soledat. Dia 12: Mercedes Pajares Escobar, de
87 anys. Maria Fabregat Alcoverro, de 85 anys.
- Mare de Déu de Montserrat. Dia 28 de febrer:
Benita Lorenzo Blázquez, de 94 anys – Dia 1 de març:
Juliana Solano Lumbreras, de 86 anys – Dia 17 de març:
Francisco Fernández Campos, de 87 anys – Dia 3
d'abril: Valeriano Rica Marín, de 71 anys – Dia 8 d'abril:
Ana Peironcel Tendero, de 89 anys.

MOVIMENTS ECONÒMICS
- A Santa Maria. Col·lectes: Dies 14 i 15 d’abril:
327’16 €. Feiners setmana: 85’65 €.
- A la Sagrada Família. Col·lectes: Diumenge 8
d'abril: 470,79€. Setmana anterior: 99,97€. Donatius per
les obres de la parròquia: 450€. Celebracions: 250€.
- A la Soledat. Col·lectes: Dia 15 i setmana: 498’31
€. Altres donatius: 20 + 120 €.
- A la capella de l’Hospital. Col·lectes: Dia 14
d’abril: 48’84 €.

ALTRES INFORMACIONS
Rebran el Sagrament del Matrimoni:
- Carles Miñón Moreno, amb Jenifer Tostado Llamas

(ambdós Sda. Família) – Alex Solé Solís, amb Martina
Sabidó Llorach (ambdós Sda. Família) – Aitor Sánchez
Sánchez, amb Clara Agudo Torralba (ambdós Mare de
Déu Montserrat) – Daniel Medel Villar, amb Blanca
Jorba Riba (ambdós Sda. Família) - Daniel Pérez Wait,
amb Elisabet Pérez Gandía (ambdós de la Soledat) Gerardo Palomares Zarco (parròquia de la Soledat), amb
Roxana Meneses Rodríguez.

