
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adaptació de Lc 3, 1-6) 

En aquell temps, l’emperador era Tiberi, el governador Ponç Pilat i el virrei era 
Herodes. Els grans sacerdots dels jueus eren Annàs i Caifàs. I, enmig de tots aquest 
homes poderosos, la paraula de Déu va arribar a Joan, un noi molt senzill, el fill de 
Zacaries, en el desert. Inspirat per aquesta paraula va recórrer tota la zona del riu 
Jordà, convidant a tothom a batejar-se i convertir-se. Repetia les paraules d’un altre 
profeta antic i deia: «Jo soc la veu que crida en el desert. Prepareu el camí al Senyor, 
aplaneu els seus camins. Traieu els obstacles. I tots veureu la salvació de Déu». 

Diumenge 05-desembre-21 

• Continuem el camí de l’Advent, que és el temps de preparar-nos per a l’arribada de Jesús. 

• La història que explica avui l’evangelista Lluc té dues parts. En la primera ens explica quins 

eren els que manaven en l’època que va néixer Jesús. Segur que et sonen alguns d’aquests 

noms: Pilat, Herodes, Caifàs... 

• Però després, Lluc es posa a parlar de Joan, un noi corrent que, estant al desert, va escoltar 

Déu que li proposava avisar els altres que faltava poc perquè nasqués Jesús. 

• I Joan va sortir de la soledat del desert i es va barrejar amb la gent per demanar-los que 

estiguessin preparats; que havien de treure tot el que els destorbés per rebre Jesús. 
 

(petit silenci) 
 

• Doncs també en els nostres temps hi ha gent que mana i que té poder. Els polítics, els rics, 

els que tenen armes... I també hi ha gent com Joan, persones que preparen el camí de 

Jesús i treuen els obstacles. Tanca els ulls i pensa en totes aquestes persones. Ells preparen 

el camí de Jesús: 

-Els que treballen en els hospitals i cuiden, amb tendresa, els malalts. 

-Els pares i mares que es preocupen que els seus fills estiguin bé. 

-Els voluntaris que dediquen el seu temps a portar alegria 

-Els artistes que fan obres belles perquè els altres les gaudeixen... 

-Els que cuiden de la naturalesa. 

• Tu també ets com aquest noi, Joan, i com tots aquests que preparen el camí de Jesús. Tu 

també pots preparar el camí de Jesús. És com una gran família de persones, tots plegats, 

traient obstacles. 

• I ara, escolta una cançó que també parla d’aquests camins sense obstacles pels quals ve 

Jesús; els camins pels quals ens posem a caminar al seu costat. 

• I per a passar una estona coneixent millor les coses de Jesús, fes silenci per dintre i per 

fora. Intenta apartar tot el que et preocupi o que et distregui i relaxa’t per escoltar el que 

va passar poc abans que nasqués Jesús. 



 
 

 

 
 

Jesús, t’obriré les portes 
i trauré els obstacles. 
 
Et faré lloc a casa meva, 
i en la meva vida. 
 
Escoltaré les teves paraules 
i actuaré com tu. 
 
I així, estaré preparant el camí 
perquè vinguis. 

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

 

Agraïm, per acabar, la bona feina feta per 
Ariadna Budí, Paula Garcia, Maria Graziani i 

Bruno Rajoy de Jesuïtes Gràcia - Col·legi Kostka,  
que han posat la veu en off al projecte. 

 
 

Fent Camí 
(Esquirols) 

 
Fent camí per la vida 

em tocarà menjar la pols, 
ficar-me dins del fang 
com ho han fet molts, 

compartir el poc aliment, 
que porto al meu sarró, 
tant si m'omple de joia 

com si em buida la tristor. 
 

Vindran dies d'angoixa, 
vindran dies d'il·lusió, 

com la terra és incerta, així soc jo, 
dubtaré del compromís i a voltes diré no, 

o em mancarà, quan calgui, decisió. 

 
 

Però lluny a l'horitzó/  
Amb la llum resplendent 

ja lliure d'engany/ 
la força del vent m'empeny endavant. 

veuré milers com jo/ 
Són els homes 

que van vencent la por./ 
que van vencent la por.  

Alleugeriré el pas/ 
És la joia i l'esperit,  

duent amb mi el sarró,/ 
la força i el crit que em guia endavant; 

i avivaré amb el cant/ 
tan lleuger com el pas  

el pas dels meus companys./ 
 dels meus companys. 

Endavant! 
  

 
 


