
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adaptació de Mc 13, 24-32) 

De vegades, Jesús parlava del futur, però ho feia com si parlés en clau. Un dia els volia 
explicar que, al final dels temps, ens trobarem amb Déu i que abans hi haurà senyals 
perquè ens n’adonem. Però, com que no ho entenien, els va donar una imatge. Els va 
dir: és com la figuera (l’arbre que fa les figues). Quan les branques es tornen tendres i 
apareixen brots petitets, us adoneu que l’estiu ja és a prop. Doncs és el mateix. Quan 
vegeu alguns senyals al cel, sapigueu que Déu és a prop. I els deia també: “El cel i la 
terra passaran, però les meves paraules no passaran”. 
Els amics de Jesús es miraven una mica confosos perquè no entenien de què els estava 
parlant. 

Diumenge 14-novembre-21 

• Tanquem els ulls i pensem en l’any vinent...  

• Hauré crescut molt? Seguiré a la mateixa escola? I, dintre de 20 anys, on viuré? Com serà 

la meva vida? Quines coses m’importaran? 

• Tots tenim il·lusió per alguna cosa que ens ha de passar demà, o dintre d’uns dies: un 

aniversari, una visita, els Reis... A mesura que s’acosta el dia esperat anem preparant les 

coses, les invitacions, el berenar... Hi ha senyals que alguna cosa ha de passar a la nostra 

vida. 

• També en el nostre futur com a amics de Jesús hi ha coses que ens van preparant per al 

que ha de venir: moments i experiències que visc amb ell, les pregàries de cada dia, la 

primera comunió, les eucaristies en què participo... 

• Per molt gran que sigui, i per molt que canviï la meva vida, encara que en el futur tingui 

uns altres amics, una altra escola, hi ha coses que mai canviaran. La nostra relació amb 

Jesús és eterna, no es pot mesurar, ens agrada estar amb Ell i que ens acompanyi sempre. 

Això mai no canviarà. 



 
 

 

 
 

Senyor Jesús, vull estar al teu costat ...vull estar al teu costat. 
En els dies bons...     ...vull estar al teu costat. 
En els dies dolents...    ...vull estar al teu costat. 
Quan soc petit...     ...vull estar al teu costat. 
Quan em faci gran...    ...vull estar al teu costat. 
Si estic rodejat de gent...    ...vull estar al teu costat. 
Si estic jo sol...     ...vull estar al teu costat. 
 
Pare nostre que estàs al cel. 
Que sigui santificat el teu nom. 
Que vingui a nosaltres el teu Regne. 
Que es faci la teva voluntat  
aquí a la terra com es fa al cel. 
El nostre pa de cada dia,  
dona’ns, Senyor, el dia d’avui. 
I perdona les nostres culpes,  
així com nosaltres perdonem els nostres deutors. 
No permetis que caiguem en la temptació. 
I deslliura’ns de qualsevol mal. 
Amén. 

Agraïm, per acabar, la bona feina feta per Anaïs Castaño, Albert Bartomeus,  
Oscar Cabañero, Abril Marimón, Xi Zhen i Lola Bonet, de Jesuïtes Sant 

Gervasi- Infant Jesús,  que han posat la veu en off al projecte. 

 
 
 
 

Serà per sempre  
(Worship) 

 
Adoraré el teu tron 

amb el meu cant d’amor. 
Ho faig amb tot el cor 
per tu Pare i Senyor. 

 
Viuré per sempre més 

vull veure el teu somriure. 
I quan ens trobarem 

serà per sempre. 
 
 

 
 
 
 

I, oh, com obres els teus braços quan 
clamo el teu amor com el bon pastor. 

Si em perdo em cercaràs. 
És que tot el que per mi sents 

és amor etern que mostres a la creu. 
 

T’adoraré Senyor, t’adoraré Senyor. 
T’estimo, t’estimo. 

Per sempre cantaré, 
per sempre jo seré amb Tu. 

Per sempre amb Tu. 

 
 


