
 
 

 

 
 

• El pastor és una persona que cuida de les ovelles. Les coneix, les atén, les cuida si 

estan malaltes; busca les millors pastures on puguin menjar. Doncs així Jesús cuida 

de tots nosaltres, com si fóssim les seves ovelles. Però, no cuida de nosaltres de 

qualsevol manera, no. A cadascú ens coneix pel nostre nom i es preocupa per 

nosaltres com si no existís ningú més. 

• Jesús, avui em convides que jo també sigui un bon pastor, que cuidi i em preocupi 

per les persones que tinc al voltant: els meus pares, els meus germans, els meus 

companys, els meus amics... Però també per aquelles persones que ho necessiten 

més: aquell company amb qui ningú vol jugar, aquella persona que ho està passant 

malament i necessita una abraçada o un somriure... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En l’Evangeli d’avui, Jesús ens diu que Ell és el Bon Pastor que dona la vida per les seves 

ovelles. Jesús ha donat la seva vida per nosaltres i aquest és el senyal més gran d’amor 

que algú pot imaginar. 

(Adaptació de Jn 10, 11-18) 

Jesús parlava als seus deixebles amb imatges que agafava del que veia cada dia. Així feia 
que entenguessin el que explicava molt millor. Un dia els va dir: «Jo soc el bon pastor».  
Ells van estar pensant una bona estona perquè els pastors no eren gaire populars entre 
els jueus. 
Pere el mirava amb cara de no entendre. Així que Jesús es va posa a explicar-los el que 
volia dir: «Mireu, veritat que enteneu la diferència entre els bons i els mals pastors? El 
bon pastor dona la vida per les seves ovelles. No és com el mal pastor, que se’n preocupa 
menys. Quan ve el llop, el mal pastor s’escapa i deixa les ovelles en perill, perquè només 
es preocupa d’ell mateix. Però el Bon Pastor coneix cada una de les ovelles pel seu nom 
i es preocupa d’elles; i si ha d’arriscar la seva vida per defensar-les, ho fa». 
Els deixebles anaven entenent una mica millor el que volia dir Jesús. Llavors els va dir: 
«Doncs jo soc com aquest bon pastor. Perquè em preocupo de cada persona, la conec 
pel seu nom, i vull entregar la meva vida per cada una d’elles; no només per uns pocs; 
per cadascú. Aquest és l’encàrrec que m’ha fet el meu Pare Déu. 
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• Hola, Jesús; vinc per passar una estona amb tu, per escoltar-te; perquè, sempre que 

escolto la teva Paraula, aprenc una pila de coses de tu. Jo ja sé que ets el meu amic, el 

meu mestre, però... què descobriré avui sobre tu? Segur que aprenc alguna cosa nova, 

alguna cosa que em fa sentir que som fins i tot més amics 



 
 

 

 
 

Per acabar, escolta una cançó que parla de Jesús com a bon pastor. I si et va sonant, repeteix 
amb la tornada: El Senyor és el meu pastor, no em manca res, el Senyor és el meu pastor... 

• Perquè algunes vegades soc com el mal pastor del qual parlava l’Evangeli... Tan aviat com les 

coses es posen difícils, o alguna cosa em surt malament i em barallo o discuteixo, o veig algú 

trist i sol, amb algun problema... surto corrents i només em preocupo de mi mateix. 

• Tu mai fas això amb mi, Jesús. Tu estàs al meu costat, en els bons i en els mals moments. 

Ensenya’m, Jesús, a preocupar-me més pels altres, tal i com Tu fas amb mi. 

• Gràcies, Jesús, pels ‘pastors’ que has posat en el meu camí: els meus pares, la meva família, 

els meus professors, els meus amics... Ells es preocupen per mi i em cuiden; a ells els puc 

explicar el que em passa, els meus problemes, les meves alegries... perquè sé que els importa 

i això em fa sentir molt bé. 

• Vull recordar també, Jesús, aquests ‘pastors’ tan especials que has posat en el món: els 

missioners, els voluntaris... La seva missió és cuidar de les persones més necessitades; i per 

ells et dono gràcies i et demano que els acompanyis i els ensenyis amb el teu exemple a ser 

cada dia una mica més com Tu, aquest Bon Pastor que dona la vida per les seves ovelles. 

Agraïm, per acabar, la bona feina feta per Andrea Ponsa, Carlos 
Pérez, Martina Rubio i Pol Tarriño de Jesuïtes Casp - Sagrat Cor 

de Jesús, que han posat la veu en off al projecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

El Senyor és el meu pastor 
 

El Senyor és el meu pastor, 
no em manca res, 
no em manca res. 

 
El Senyor és el meu pastor no em manca res, 

em fa descansar en prats deliciosos; 
em mena al repòs vora l’aigua 

i allí em retorna. 
 
 

 
Em guia per camins segurs 

per amor del seu nom. 
 

Ni quan passo per barrancs tenebrosos 
no tinc por de res, 

perquè us tinc vora meu; 
la vostra vara de pastor 

m’asserena i em conforta. 
 

Davant meu pareu taula vos mateix 
i els enemics ho veuen. 

M’heu ungit el cap amb perfums, 
ompliu a vessar la meva copa. 

 
 

 

 


