
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Hola, Jesús. Aquí estic per passar una estona amb tu, com faig moltes setmanes. Tu ets un 

bon mestre que em parles de coses del cada dia. Jo vull conèixer-te. Què m’ensenyaràs 

avui? 

(Adaptació de Jn 12, 20-33) 

Molta gent anava coneixent Jesús. I volien acostar-se a ell. Els deixebles s’encarregaven 
d’ajudar-los per arribar fins a Jesús. Els deixebles estaven molt contents de veure que 
Jesús era acceptat, i que la gent l’estimava. Però Jesús es va adonar que s’equivocaven, 
perquè només valoraven la fama, l’èxit i els aplaudiments; així, doncs, va posar-los un 
exemple. 
Mireu, quan volem que creixi una planta, primer plantem una llavor que ha de donar 
fruit. Al principi, la llavor queda enterrada i ningú la veu, ni ens adonem que és allà. I, 
molt més tard, comença a créixer i apareix la planta i el fruit. Doncs, amb el Regne de 
Déu passa el mateix. Hi ha moltes coses que no veiem i que no reconeixem. L’amor, 
moltes vegades, és humil i no va per tot arreu presumint. I la persona generosa no rep 
immediatament una paga pel que dona. I jo també hauré de passar pel silenci i el rebuig, 
encara que ara no us ho penseu. 
Ells estaven sorpresos i no acabaven d’entendre tot el que Jesús els deia. 

Diumenge 21-març-21 

• Quasi des que va néixer, Jesús va sentir que Déu li era molt proper. Fins i tot s’atrevia a dir-li 

papa. Pensa ara en una planta. Una planta gran. Un arbre alt, molt alt. Ara el veus enorme, amb 

les seves branques i les seves fulles i els seus fruits. Però fins arribar a aquí el camí ha estat llarg. 

Va començar essent una llavor petita, enterrada.  

• El mateix ens passa a nosaltres. Arribarem a ser persones capaces de fer moltes coses. Però ara 

ens toca anar aprenent a poc a poc, amb paciència, amb dedicació i ganes. 

• Farem ara una cosa molt senzilla. Si ho tens a prop, agafa un paper i un llapis o un bolígraf. 

• Ja tens un paper? Si no el tens, llavors treballa amb la teva imaginació. Dibuixa a la part de baix 

del full una llavor petita. És quasi un puntet en el paper. 

• Ara, a partir d’aquest punt, dibuixa el tronc que va creixent, cap amunt. Un tronc que, al principi, 

és estret, però després es farà més gran, més gran. I surten branques. Al principi, una; després, 

dos; i, després, algunes més. I, a cada branca hi ha fulles i fins i tot algun fruit. 

• Mira ara el teu dibuix. I pensa en la lliçó de Jesús avui. Tu, avui, ets com aquest punt, aquesta 

llavor petita. I cal regar-la perquè creixi i es converteixi en un arbre gran que doni molts fruits. I 

això es fa a poc a poc. La reguem amb les bones accions, amb les paraules amables, amb els 

gestos d’estimació, amb el perdó, amb l’amistat...  

• De vegades no serà fàcil. Però per això li diem a Jesús que, més enllà de les nostres pors, li volem 

donar una resposta... 



 
 

 

 
 

Preguem junts, demanant-li a Déu que ens ajudi a créixer. 
 
Amb l’aigua de la teva paraula… 

…ajuda’m a créixer. 
 
Amb el pa de la teva taula…  

…ajuda’m a créixer. 
 
Amb l’amor de les persones… 

…ajuda’m a créixer. 
 
Amb el silenci que és necessari…  

…ajuda’m a créixer. 
 
Amb l’exemple de la gent bona…  

…ajuda’m a créixer. 
 
Amb les dificultats de cada dia…  

…ajuda’m a créixer. 

En el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. 
Amén.  
 

 
Donar molt fruit (Jordi Massegú) 

 
Qui està amb Jesús, i li és fidel, 

dona molt fruit. 
 

 
Qui estima Déu amb tot el cor, 

dona molt fruit 
 

Qui prega escoltant la paraula de Déu, 
dona molt fruit 

 
Qui és capaç de perdonar el germà, 

dona molt fruit 

 
 

 

 

Agraïm, per acabar, la bona feina feta per Berta Monera Calvet,  
Javier Raventós De la Gala, Cristina Ribas Roger i Nicolás Ribas Schrijner de 

Jesuïtes Sarrià – Sant Ignasi que han posat la veu en off al projecte. 


