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Ser bon pastor  

De Bon Pastor, amb majúscules, només 
n’hi ha un : Jesús. Seria pedant voler 
ser-ho nosaltres, però cal que ens hi 
assemblem, que amb humilitat ens 
preguntem: Què  significa ser pastor, ser 
bon pastor?  Ser veu reconeguda per les 
ovelles?  Saber-les cridar cada una pels 
seu nom? Què vol dir, per a mi, caminar 
al davant d’elles i ser porta per on  entrin 
les ovelles, com les puc salvar del perill, 
on he de dur-les perquè trobin un bon  
pasturatge? Sé donar-los la llibertat per 
entrar i sortir lliurement? I la més 
important, com puc donar vida  i fer que 
en tinguin a desdir? 
 
Abans de tot m’he de saber i sentir 
pastor. Valorar el servei que  se m’ha 
encomanat i  mirar que a cada moment 
respongui a les expectatives que s’han 
posat en mi, en el meu treball pastoral, 
en l’acompanyament i guiatge, en 
l’exemple que puc donar i  en la donació 
que demana ser pastor de les ovelles.   
Ser pastor demana  ser humil, senzill, 

com aquest servei comporta. Els pastors  en temps de Jesús i  en el nostre són persones 
senzilles i l’ofici de pastor és  també humil. Ser pastor demana no pensar només en ser guia 
i capdavanter, sinó també en saber aprendre del ramat, copiar aquelles actituds que són 
evangèliques i sobresurten més en d’altres que en mi mateix. Podem aprendre molt de la 
gent i n’aprenem. Del compartir amb la gent aprenem vida,  la realitat de la vida i la dificultat, 
però també la joia, aprenem menjant amb la gent, divertint-nos, plorant i celebrant junts.  
Ser pastor demana estar atent a les necessitats del ramat,  conèixer allò que cadascú 
demana, mereix o espera i trobar la manera de posar-ho al seu abast. És aquest cridar  cada 
ovella pel seu nom. 
Ser pastor  suposa proximitat, estima, acompanyament i guiatge, estar atent, vetllar, fer camí 
amb, donar menjar, obrir la porta,  cuidar la seguretat, donar confiança, contemplar, escoltar, 
llegir la vida, viure cada moment, portar a terme el servei encomanat  amb senzillesa, però 
amb convicció.  
I, per damunt de tot, ser pastor suposa refiar-se no només d’un mateix, sinó i especialment 
d’aquell qui és la millor ajuda: el Senyor, guardià primer del ramat.  
 

 



Grup de Difusió 

Per fer més fàcil la comunicació, la Parròquia ha creat un Grup de Difusió per compartir 

l’Espurna i  altres comunicacions que siguin d’interès. Si voleu formar-ne part feu-nos arribar 

el vostre nom, cognoms i mòbil. Podeu fer-ho trucant o enviant un whatsapp al 650 443 432.  

 

Tinguem en compte... 
Despatx parroquial: No hi ha horari de despatx parroquial però si us convé truqueu al tel. 93 

881 10 32, o  mòbil 650 443 432 o escriviu un correu a alarosala@gmail.com o a 

info@parroquiadecentelles.cat   

CÀRITAS no tanca. Encara que el Centre  de distribució d’aliments no serveixi aliments 

presencialment si que ho fa portant-los a casa dels qui ho necessiten, previ contacte amb els  
Serveis Socials de l’Ajuntament de Centelles. Agraïm als voluntaris joves que s’han ofert per 
fer aquest servei que no pot fer el personal de Càritas més gran.   
Full Diocesà i Espurna: No  es publiquen en format paper però els podeu consultar “on line” 

al web del Bisbat de Vic / serveis i projectes/ fulls i publicacions, i al web de la nostra 

parròquia:  www.parroquiadecentelles.cat o .com  o demanar-nos que us l’enviem. Que ens 

ajudi a mantenir-nos a prop.    

 

Donatius per Càritas i la Parròquia  
S’ha rebut a la bústia de la rectoria dos donatius per a Càritas: un de 100€ i un altre de 50€. 
També un donatiu de 50€ per a la Parròquia. Al cc de Càritas Parroquial també  un donatiu de 
100€ i un de 250€. A tots moltes gràcies. Agraïm que hi penseu, sobretot ara que per a més 
gent la crisi  suposa un maldecap afegit a la manca de recursos. Per això us  indiquem el  cc 
de la Parròquia a Caixabank: ES97 2100 0127 6302 0007 4398 i el de Càritas Parroquial: 
ES89 2100 0127 6902 0043 8968 per si voleu fer els vostres donatius per aquest mitjà. Moltes 
gràcies.   
 

Per compartir amb vosaltres 
 
Del llibre  Muéstrame tu rostro d’ Ignacio Larrañaga . Ed. San Pablo  pág 11  
 
“El cristiano del mañana será un místico, uno que ha experimentado algo, o ya no será nada” 
(Kartl Rahner) “Hoy el mundo necesita más que nunca de una vuelta a la contemplación (A. 
Hortelano). 
 
Muchos temen que el proceso de  secularización acabará por minar las bases de la fe, y que, 
en consecuencia, la vida con Dios irá inhibiéndose en una progresiva decantación hasta 
extinguirse por completo.  
Mi impresión personal es exactamente a la inversa. La secularización es la purificación más 
radical de la imagen de Dios. Como consecuencia, el creyente de la era secularizada podrá 
vivir-¡por fin!- la fe pura y desnuda, sin falsos apoyos.  
Para muchos, Dios era la solución mágica para todos los imposibles, la explicación de todo 
cuanto ignorábamos, el refugio para los derrotados e impotentes. Sobre estas muletas se 
apoyaba  la fe y la “religiosidad” de muchos cristianos.  
Gracias a la secularización comienza a aparecer el verdadero rostro de Dios de la Biblia: un 
Dios que interpela, incomoda y desafía. No responde, sino que pregunta. No soluciona, sino 
que ocasiona conflictos. No engendra niños, sino adultos. En adelante, la fe y la vida con Dios 
serán una aventura llena de riesgos. El Dios de la Biblia  es un Dios Liberador que nos 
arranca de nuestras inseguridades, ignorancias e injusticias, no eludiéndolas sino 
afrontándolas, superándolas.  
El verdadero Dios no es, pues, alienador, sino libertador, que hace grandes, maduros  y libres 
a los hombres y a los pueblos. … 
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