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JESÚS  EL  BON  PASTOR 
 
 

En el món d’avui,ple de suficiència, de presses, de superficialitat, de cimenti de consumés difícil 
entendre el llenguatge que ens parla de pastors i de ramats. Però hem de reconèixer que també avui hi 
ha una multitud“d’ovelles” despistades que van d’un “pastor” a un altre a la recerca de quelcom que els 
ompli la vida de  sentit  perquè,si hi ha una característica pròpia de  la nostra època, és precisament la 
desorientació.  
 

A l’evangeli d’avui, que és la continuació directa de l’evangeli de diumenge passat, troben Jesús 
convidant als seus deixe-ples a recollir-se i descansar desprès de la seva primera experiència mis-
sionera. Amb aquella invitació,el mestre manifesta la conveniència de cercar sovint espais de repòs, 
d’interioritat i de pregària personal. Moltes vegades, la por de trobar-nos amb el nostre propi buit interior 
ens impedeix buscar aquest 'lloc tranquil i apartat' on poder recuperar-nos. Preferim el bullici i la diversió 
externa que ens dispensi de la reflexió. Però,sense una autocrítica del que som i del que fem, no podem 
portar una existència equilibrada.  
 

 
En aquella ocasió,però,Jesús va donar prioritat a atendre la multitud de gent que peregrinava darrere 
seu per camins de pobresa i necessitats,i cercaven d’ell una paraula i un gest salvador. La contemplació 
i l'acció no es poden dissociar. Ni una ni l'altra serien autèntiques si les separéssim. Tot acostament a 
Déu porta directament als altres. Tot veritable acostament als altres ens acosta inevitablement a Déu. Si 
en la nostra vida som capaços d'oblidar un dels dos aspectes, seria el senyal que ens estem equivocant 
d'objectiu i que ens estem allunyant de l'evangeli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

De tota manera, en aquest text, Marc va deixar a l’ombra la part més valuosa de l’esdeveniment i  ho  
resumeix tot dient  que Jesús es  compadí d’ells... i es va posar a parlar los extensament. Podem 
preguntar-nos: “Què els devia dir ?”. Segurament els va parlar del drama que experimentem els homes  
i  dones de  tots  els  temps:la  dificultat de  restar  units i  de  formar  un  poble  de germans,d’acord 
amb el sentit bíblic del “Regne de Déu”. Devia insistir en el fet que ell havia estat  enviat per portar  a  
terme  el  designi de  Déu que tots ens havíem d’unir pels  camins  de l’amor. Aquesta ésla vocació de 
l’Església i la nostra: convertir el nostre món degradat, dividit i mesquí en la casa comuna on tots els 
germans viuen en harmonia estimant-se . 
 

Tenim present que el Senyor ens ha convidat a participar i cuidar la creació en la qual tots  puguem 
sentir-nos feliçment a casa nostra? Hem oblidat que Jesús amb la seva mort i resurrecció ha inaugurat 
el “Regne de Déu”, que és festa d’amor i vida per sempre? 
 

Gràcies,  Déu  nostre,  perquè ens heu ofert la taula del perdó i de l’Eucaristia en aquest difícil temps 
d’espera. Avui, més que mai, ens sentim convidats a la festa d’escoltar-vos i seguir-vos per trobar en 
Vós el camí per a superar l’ansietat malaltissa que ens fa tornar superficials, agressius i consumistes 
desenfrenats. Amén. 

ECOPARROQUIES 
 

 
 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO Mc6,30-41 
 

«Venid tambien vosotros aparte, a un lugar solitario, para descansar un poco » 
 

Hoy, el Evangelio nos invita a descubrir la importancia de descansar en el Señor. Los Apóstoles 
regresaban de la misión que Jesús les había dado. Habían expulsado demonios, curando 
enfermos y predicado el Evangelio. Estaban cansados y Jesús les dice  «venid tambien 
vosotros aparte, a un lugar solitario, para descansar un poco » (Mc 6,31). 
 

Una de las tentaciones a las que puede sucumbir cualquier cristiano es la de querer hacer 
muchas cosas descuidando el trato con el Señor. El Catecismo recuerda que, a la hora de 
hacer oración, uno de los peligros más grandes es pensar que hay otras cosas más urgentes y, 
de esa forma, se acaba descuidando el trato con Dios. Por eso, Jesús, a sus Apóstoles, que 
han trabajado mucho, que están agotados y eufóricos porque todo les ha ido bien, les dice que 
tienen que descansar. Y, señala el Evangelio «se fueron en la barca, aparte, a un lugar 
solitario» (Mc 6,32). Para poder rezar bien se necesitan, al menos dos cosas: la primera es 
estar con Jesús, porque es la persona con la que vamos a hablar. Asegurarnos de que 
estamos con Él. Por eso todo rato de oración empieza, generalmente, y es lo más difícil, con un 
acto de presencia de Dios. Tomar conciencia de que estamos con Él. Y la segunda es la 
necesaria soledad. Si queremos hablar con alguien, tener una conversación íntima y profunda, 
escogemos la soledad. 
 

San Pedro Julián Eymard recomendaba descansar en Jesús después de comulgar. Y advertía 
del peligro de llenar la acción de gracias con muchas palabras dichas de memoria. Decía, que 
después de recibir el Cuerpo de Cristo, lo mejor era estar un rato en silencio, para reponer 
fuerzas y dejando que Jesús nos hable en el silencio de nuestro corazón. A veces, mejor que 
explicarle a Él nuestros proyectos es conveniente que Jesús nos instruya y anime. 
 

Mn David Amado i Fernández(Barcelona,) 
 

 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
P 

  

DISSABTE    17 20h. Difunts familia Junquera-Ezquerra 

DIUMENGE  18 11h. 
13h. 

 
Pro populo 

DISSABTE    24 20h.  

DIUMENGE  25           11’30h. Esposos Joan Gallart i Francisca Malaret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONDOL 
 

El donem als familiars de:Àngel Castillo Sánchez, Emilia Ruiz Hernández, Amelia Roda Picazo i Cecilia Bayó 
Martín. I desitgem que els difunts  gaudeixin  de  la Vida eterna a la casa del Pare.  
 

BAPTISMES 
 

Aquets mesos han rebut el sagrament del  baptisme: Ian Cardenas Arasa,Asier Aldea Negru,Martín Arguinzones 
Cordovezi Gerard-Manuel Espuelas Villarroel. Donem-ne gràcies a Déu. 
 

AVIS 
 

 A partir del diumenge 25 de juliol fins el 29 d’agost Inclusius. El horari de misses serà només els 
diumenges a les 11’30h. 
 

DONATIUS  PER  CÀRITAS 
 

Caixa Bank, ES42 2100 0277 6902 0038 9537. 
 

 

Despatx parroquial, Dimarts i Dijous de 18 a 19,30h. 
Horari de misses : de dilluns a dissabte a les 20h., 

diumenge 11h (Català)  i 13h. (castellano) 
Sant Rosari: de dilluns a dissabte 19,30h.  
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