
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Jesús va fer molts miracles. Un miracle es produeix quan alguna cosa es dona per perduda i 

sembla que no té solució i, sense que sapiguem com, es transforma i acaba tenint un bon final. 

• L’evangeli d’avui ens presenta un miracle, un miracle amb un leprós. En els temps de Jesús, la 

lepra era una malaltia molt contagiosa i no tenia remei; a les persones que la patien sempre les 

separaven de les seves famílies i dels seus amics, i les apartaven de la societat i havien de viure 

aïllats.  

• Ara, en les nostres vides, no hi ha lepra, però jo sí que veig persones separades, aïllades, 

marginades, que pateixen i que necessiten un miracle, una ajuda, un consol. 

• Ara escoltarem l’evangeli. Tanca els ulls i intenta posar-te en el paper del leprós, imagina la seva 

soledat i, just després, l’alegria que sent després de ser ajudat per Jesús, després de sentir el 

miracle. 

• En aquesta estona vull trobar-me amb Jesús, saber més coses d’Ell. 

• Tanco els ulls i, en el meu cor, faig créixer les ganes d’acostar-m’hi i començar a parlar amb 

Jesús. 

(Adaptació de Mc 1, 40-45) 

En aquell temps, hi havia un noi que tenia lepra. La lepra era una malaltia terrible. Els 

malalts tenien tota la pell plena de llagues. I, als leprosos, ningú els volia. Deien que era 

un càstig de Déu. Fins i tot els feien anar fent sonar una campana i, així, quan estaven a 

prop, tothom se n’anava. 

El noi va arribar a prop de Jesús. Però Jesús no es va allunyar, el va esperar. El noi li va dir 

a Jesús: «Si vols, pots netejar-me». I Jesús, en lloc de rebutjar-lo, li va agafar la mà. T’ho 

imagines? Ningú l’havia tocat des de feia anys, ni una carícia, ni una abraçada. Però Jesús 

el va tocar i li va dir: «Sí, és clar que vull; vull que quedis net». 

I llavors el noi va mirar el seu braç i després tot el cos i... estava net. Com li va canviar la 

cara! Li va aparèixer un gran somriure. 

Jesús, que volia passar desapercebut, li va demanar que no ho digués a ningú, només als 

del Temple. Però el noi estava tan feliç que va començar a dir-ho a tothom. La fama de 

Jesús seguia creixent, i molta gent anava a trobar-lo... 
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• Que dur que ha de ser que tothom s’allunyi de tu; que portis temps sense ser estimat i 

sense sentir que algú et vol ajudar i que no li importen els teus defectes. El leprós es va 

acostar a Jesús, tot i saber que estava prohibit acostar-se a les persones sanes. I va 

demanar ajuda, va demanar que el netegés i el curés.  

• Ara em toca pensar a mi, quan estic malament, on vaig, què faig, com busco ajuda... 



 
 

 

 
 

Avui acabo la pregària confiant que Jesús m’estima molt i vol ajudar-me en la vida. Repetim 
després de cada frase: Ets aquí, Jesús. 

 
Si tinc por… Ets aquí, Jesús. 
Si estic malalt… Ets aquí, Jesús. 
Si necessito que m’escoltin... Ets aquí, Jesús. 
Si me equivoco… Ets aquí, Jesús. 
Si em trobo sol… Ets aquí, Jesús. 
Si busco el meu camí… Ets aquí, Jesús. 
Si necessito un referent… Ets aquí, Jesús. 
Amb mi sempre… Ets aquí, Jesús. 
 
En el nom del Pare, i del Fill  i de l’Esperit Sant. 
Amén. 

 

 

 
 

 
Senyor, us necessito (Worship) 

 
Senyor meu, aquí em teniu, 
vinc a Vós, i em sento viu. 
Si no hi sou, no tinc repòs, 
vostra veu guia el meu cor. 

 
Senyor meu, us necessito! 

Sempre us necessito! 
Sou el meu far, el meu baluard. 

Déu meu, us necessito! 

 
 
 

Si el pecat fereix de mort, 
el vostre amor és molt més fort. 

Sou camí de llibertat, 
visc en Vós la santedat. 

 
L’oració és el consol 

quan el mal colpeja dur. 
I quan Vós no hi sou hi ha gran foscor. 

Sou, Jesús, la meva llum! 
 

Sou el meu far, el meu baluard. 
Déu meu us necessito! (x2) 

 
 

 

 

 

• Aquí estàs, Jesús, disponible, atent, disposat; i jo he d’acostar-me a tu i parlar-te. I ho faré 

amb sinceritat i humilitat; i t’explicaré per què estic trist, què he fet malament o què em 

preocupa.  

• Jo sé que, com vas fer amb el leprós, em miraràs amb tendresa i em perdonaràs; que em 

consolaràs i em tranquil·litzaràs. 

Agraïm, per acabar, la bona feina feta  per Àlex Coloma, Guillem 
Barrufet, Sara Díez i Maria Morancho de Jesuïtes Lleida Col·legi 

Claver-Raimat, que han posat la veu en off al projecte. 


