
 

   

 

Any 38, núm. 17, Diumenge IV de Pasqua, 17 d’abril de 2016, del Bon Pastor i de Pregària per Vocacions  
 

EL BON PASTOR QUE PARLA AL COR  
L’Evangeli mostra les tres característiques del pastor: 

Jo els dono la vida eterna / no es perdran mai / ningú me 

les prendrà de les mans. Però ha començat dient: “Les 

meves ovelles reconeixen (= escolten) la meva veu”. 

Escoltar és el primer instrument per teixir una relació. 

Estimar és escoltar. Pregar és escoltar Déu. Cal respirar 

la força que neix d’aquestes paraules de Jesús. Ell ens 

dóna Vida per sempre, sense condicions. “Ningú me les 

prendrà de les mans”: És el Pastor de la combativa 

tendresa. Com els ocells tenim el niu en les seves mans, 

com infants ens arrapem fort a aquella mà que no ens 

deixarà caure, com enamorats cerquem aquella mà que 

escalfa la solitud, com crucificats repetim: a les teves 

mans confio la meva vida. L’Evangeli és una història de 

mans, un amor de mans. Mans de pastor fort contra els 

llops, mans sobre els ulls del cec, mans que aixequen de 

terra la dona adúltera, mans sobre els peus dels 

deixebles, mans llagades i encara ofertes a Tomàs i a 

nosaltres. Cadascú és pastor d’un mínim ramat; tenen 

noms i cognoms. Ningú me’ls prendrà. Pregueu pel 

pastor propi d’aquesta comunitat parroquial. La 

comunitat eucarística dels dissabtes a les 19.15, ha estat 

colpejada, ferida. Ell espera recompondre-la, però no ho pot fer si pares,  

monitors, famílies (fins els avis) posen per davant altres criteris i justificacions.   
 

ADORACIÓ AL SANTÍSSIM SAGRAMENT.  De dilluns a divendres, a la Capella del Santíssim, des de les 

8’30 del matí a les 20.00. ADORACIÓ PER LA VIDA. Els dissabtes de 8.30 a 10.00.  EL MISSATGE DEL 

PAPA EN LA JORNADA DE PREGÀRIA PER LES VOCACIONS: Còpies del text al cancell.  SORTIDA 

PASQUAL: Dissabte 7 de maig, al santuari de santa Maria de Queralt, a Berga. En el temps pasqual 

acostumem a proposar aquest dia de convivència, en la que estan especialment convocats tots els que participen 

més estretament en els grups i associacions de la Parròquia, petits i grans. Hi ha cartells, amb la informació: 

Sortida de la Plaça a les 8.15 h del matí. Tornada, a les 20h.  Cost: 35 € per persona, incloent la visita, el viatge 

i el dinar. Pels nois i noies, infants, de l’Esplai i de famílies: 15 € (portant-se el dinar).  

 

 

DIUMENGE VINENT, 24 D’ABRIL, COL·LECTA A PETICIÓ DEL PAPA FRANCESC PER 

PROMOURE AJUDA HUMANITÀRIA A FAVOR DE UCRAÏNA. LA COL·LECTA SERÀ 

DISTRIBUÏDA ALS TERRITORIS AFECTATS A TRAVÉS DEL CONSELL “COR UNUM” 
 

SOLEMNITAT DE SANT JORDI. És dissabte, les misses serán a les 8, 10 i 19’15. Preguem per Catalunya, 

per la seva gent, institucions, neguits, problemes, incerteses, per l’Església que pelegrina a la nostra terra.  
 
 

CENTRE PARROQUIAL. Avui diumenge 17 d’abril, a les 18h: “Trescents anys del setge”, pel grup de teatre 

Inestable Ceretana. Entrada. 10 €, També avui, a les 20.30, El Documental del mes: Joana Biarnés, una entre 

tots. Dimecres, 20 d’abril, a les 18.30: Conferència de Jordi Bernabeu, psicòleg i educador: “I si ens passem 

tot el dia connectats, què? Entrada lliure. Divendres, 22 d’abril, a les 20h, Projecció del Documental: “Brava, 

Victòria”, un retrat de la figura de la soprano Victòria dels Àngels. Entrada. 10 €, per al públic general.  
 

Missa: Feiners: 8:00, 10:00 i 20:15. Dissabtes i Vigílies de festa: 19’:15. Diumenges i Festes de Precepte:  8:30, 10:00, 11:30, 

13:00 i 20:15. Confessions: dies feiners de 8:45 a 10:00 i de 19:45 a 20:00, i un quart d’hora abans de les cada missa dominical.. Despatx 

Parroquial: dilluns, dimecres i divendres, de 17:30 a 20:00 (exceptuant festes i vigílies de festa). Càritas Parroquial: (entrant per c/ Arquitecte 

Mas, 3). Els dimecres, de 17:00 a 19:00. Tel: 93 203 03 39. Adreces: Rectoria i Despatx parroquial – c/ Rector Voltà, 5. 08034 – Barcelona. Tel: 
93 203 09 07. Centre Parroquial – c/Pare Miquel de Sarrià, 8. Tel: 93 203 97 72. Web: www.parroquiasarria.net. Mail:  

www.parroquiasarria.net 



SET  CONSELLS DEL PAPA ALS PROMESOS 
 

L’ Exhortació Postsinodal Amoris Laetitia és un regal per a tota l’Església. Cal llegir-la 

sencera, lentament, meditar-la. Si és possible, estudiar-la en grup. En donem un tast. Hem 

extret alguns passatges molt lúcids dedicats als promesos. Una de les assignatures pendents 

de la pastoral familiar és el festeig. Tot un repte que sembla haver substituït per altres coses 

que res tenen a veure amb un autèntic camí de discerniment. El Papa Bergoglio ofereix 

alguns consells pràctics, començant per una observació òbvia: “Aprendre a estimar a algú 

no és quelcom que s’improvisa ni pot ser l’objectiu d’un breu curs previ a la celebració del 

matrimoni. En realitat, cada persona es prepara al matrimoni des del seu naixement” (A.L 

208). Les parelles sofreixen un bombardeig ideològic que no ajuda a la reflexió. 
 

 

1. REDESCOBRIR LA RIQUESA DEL MATRIMONI: No hi ha nuviatge si no hi ha matrimoni, el nuviatge no és un fi en si mateix, 

sinó una preparació per a la unió conjugal. Per a això cal valorar aquesta darrera, que avui dia està molt desprestigiada. “Necessitem 

ajudar els joves a  descobrir el valor i la  riquesa del matrimoni”, diu el Papa. I afegeix: “Han de poder percebre l’atractiu d’una unió 

plena que eleva i perfecciona la dimensió social de l’existència, atorga a la sexualitat el seu major sentit. A la vegada que promou 

el bé dels fills i els ofereix el millor context per a la seva maduració i educació” (A.L, 205).  

2. CALIBRAR LA FORÇA DEL CONSENTIMENT I EL VALOR DE LA FIDELITAT: “A vegades els promesos no perceben el pes 

teològic i espiritual del consentiment, que il·lumina el significat de tots els gestos posteriors” (A.L, 214). El compromís matrimonial 

no és un tràmit sinó un pas decisiu que condiciona de manera radical tota la vida dels contraents. I és bo que els nuvis reflexionin 

sobre això. Fa falta destacar que aquestes paraules no poden ser reduïdes al present; impliquen una totalitat que inclou el futur: 

“Fins que la mort els separi”. En aquest context, “llibertat i fidelitat no s’oposen, més aviat se sostenen mútuament”. (A.L. 214).  

3. NO CONFONDRE L’ENAMORAMENT AMB L’AMOR:  Francesc distingeix entre l’atracció (sexual i també afectiva) i l’amor, 

una cosa que molts confonen quan inicien el festeig. “La mera atracció mútua no serà suficient per sostenir la unió, si no hi ha res 

més, si els punts de contacte són escassos” (A.L. 209). I afegeix: “El problema és que l’enlluernament inicial porta a tractar d’amagar 

o de relativitzar moltes coses, s’evita discrepar i així solament s’ajornen les dificultats per més endavant” (A..L. 209). En una època 

en que el criteri últim de les relacions sembla ser el desig, el Papa afirma: “Res és més volàtil, precari i imprevisible que el desig”. 

“Mai s’ha d’ alentar una decisió de contreure matrimoni si no s’han aprofundit altres motivacions que atorguin a aquest compromís 

possibilitats reals d’estabilitat” (A.L. 209). Parlar de simple “cerimònia” podria estar buidant de contingut la unió. 

4. NO ARRIBAR A L’ALTAR SENSE CONÈIXER-SE A FONS: “Lamentablement molts arriben a les núpcies sense conèixer-se”. 

Una obvietat tan de calaix com ho és omplir la cantimplora si vas a creuar el desert. Però moltes parelles es casen sabent molt poc 

de l’altre, o amb un coneixement molt superficial del seu jo més íntim. “Només s’han distret junts, han fet experiències junts, però 

no han afrontat el desafiament de mostrar-se a si mateixos i d’aprendre qui és en realitat l’altre” (A.L 210).  Això permetrà, entre 

altres coses, conèixer els punts dèbils o conflictius de l’altre que poden condicionar la futura vida en comú. Per això existeix 

precisament el nuviatge, per discernir. “S’han de detectar els senyals de perill que podria tenir la relació, per trobar abans del 

casament, recursos que permetin afrontar-les amb èxit” (A.L. 210). 

5. EL RESPECTE I EL PUDOR:   La sexualitat no és un mer joc sense conseqüències. “La castedat resulta condició preciosa per al 

creixement genuí de l’amor interpersonal”, entès que parlar de castedat no és llista de prohibicions, sinó reservar-se, saber esperar, 

per l’entrega d’ànima i cos en el matrimoni. La cultura dominant  els porta sovint a no donar-hi importància, quan la té, i molt. 

Joan Pau II deia: “Està bé allò que puguis fer davant la teva mare”. En el nuviatge un no entrega el seu cos a l’altre perquè fer-ho 

podria ser ja la primera mentida. L’atracció crea, per un moment la il·lusió de la unió, però sense una maduració de l’ amor, això 

no és més que epidèrmic.  “El llenguatge del cos requereix el pacient aprenentatge que permet interpretar i educar els propis desigs 

per a entregar-se de veritat” (AL. 284). Hi ha un camí que passa “al redós de les diverses expressions de l’amor, a la cura mútua, 

a la tendresa respectuosa, a la comunicació rica de sentit. Perquè tot això prepara per a un do de si íntegre i generós que 

s’expressarà, després d’un compromís públic, en l’entrega dels cossos”.  

6. NO ANAR SOLS,  CERCAR AJUDA: És essencial cercar orientació en altres matrimonis així com en el tresor de saviesa i gràcia 

sobrenatural de l’Església. No és aconsellable que els nuvis recorrin sols el seu camí al matrimoni. “La pastoral prematrimonial i la 

pastoral matrimonial han de ser abans  que tot una pastoral del vincle, on s’aportin els elements que ajudin tant a madurar l’amor 

com a superar els moments durs” (A.L. 211). El Papa subratlla el paper dels sagraments, en especial la Confessió o Reconciliació. 

7. TENIR PACIÈNCIA.  La pressa, malaltia de la nostra època, és una mala consellera en matèria d’amor. L’amor és artesanal. 

Requereix temps, paciència, comprensió. Cada matrimoni és una “història de salvació”, i “potser la missió més gran d’un home i 

una dona en l’amor sigui aquesta, la de fer-se l’un a l’altre més home o més dona”. (A.L. 221). 


