
 
 

 

 
 

• Com vam viure la setmana passada, Jesús havia estat recorrent la regió de Galilea 

ensenyant. Ho feia tan bé que ja era una mica famós. Llavors va tornar al seu poble de 

Natzaret; i mireu el que va passar a la sinagoga, el lloc on els jueus es reunien per llegir el 

llibres antics, quan va acabar de parlar: 

• Passarem una altra estona amb Jesús, aprenent de la seva vida amb el que ens explica 

l’evangelista Lluc. 

• Però, abans d’escoltar-lo, és bo que et relaxis una mica. Si t’ajuda, tanca els ulls, respira 

molt a poc a poc i pensa que tens al bon Déu al teu costat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adaptació de Lc 4, 21-30) 

¿Recordeu quan Jesús va dir a la gent de la sinagoga: “Avui es compleix aquesta 
escriptura que acabeu de sentir? 
La gent, al principi, estava entusiasmada. Sentien que ell era un profeta i estaven 
admirats. I molt orgullosos perquè era del seu propi poble. Algú deia: “com és possible 
si és el fill del Josep, el fuster? 
Llavors, Jesús els va dir: “Cap profeta és ben vist a la seva terra. Ja els passava als 
profetes antics. Per exemple, el profeta Elies, no va ser enviat a la gent del seu poble, 
sinó a una vídua d’un país llunyà; i el profeta Eliseu va curar un leprós que era 
estranger”. 
Amb això els volia explicar que les coses bones que anunciava no eren només per als 
jueus. Però es van posar furiosos, perquè els jueus pensaven que les coses bones de 
Déu només eren per a ells, els jueus. 
Llavors el van portar fora del poble i, si es descuida, el tiren per un barranc. Però Jesús 
es va obrir pas entre ells i se n’anà. 

Diumenge 30-gener-22 

• Pobre Jesús! Segurament va anar a la sinagoga del seu poble molt il·lusionat, amb ganes 

d’explicar als seus les coses que Déu Pare li deia. I es va endur un desengany perquè notava 

que la gent desconfiava que algú del seu poble com Jesús pogués ser tan famós. 

• I el que Jesús tractava d’explicar-los és que el missatge que portava de part de Déu no era 

només per als del seu poble; ni només per als jueus. Era per a tot el món. 

• Sí. Jesús pensava que tots havien d’assabentar-se de la seva bona notícia: especialment 

els més necessitats, aquells que són menys estimats de la gent. 

• Jesús sempre parlava d’amor. No hi havia res que li importés més. És fàcil confiar en algú 

que porta una notícia així. Per això la cançó d’avui parla de confiar en el Senyor. 



 
 

 

 
 

Jesús, gràcies per portar-nos a tots el missatge de Déu... Tu ets per a tots. 
Et vas preocupar peles que menys tenen...   Tu ets per a tots. 
Vas tranquil·litzar els que estaven espantats...   Tu ets per a tots. 
Vas ajudar a veure als que no comprenien...    Tu ets per a tots. 
Et vas acostar als que ningú vol...     Tu ets per a tots. 
Confio en tu, perquè ets un Jesús per a tots. 

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

Agraïm, per acabar, la bona feina feta Marc Barelles, Bruna Guarda, Adriana Orvay i Pau 
Pintor, de Jesuïtes Casp - Sagrat Cor de Jesús, que han posat la veu en off al projecte. 

 

 
 
 

Quan m’he fiat 
 (Worship) 

 
Quan tanco els ulls et sento a prop. 

No puc fugir del teu Amor. 
En el teu cor hi ha lloc per mi, 

soc teu ho has aconseguit. 
 

Quan estava a punt d’enfonsar-me 
tu vas sortir a rescatar-me, 
el teu amor va venir a mi. 

 

Tu m’estimes i et segueixo, 
a estimar Tu m’has ensenyat. 

Un oasi ens espera on omplir-nos de llibertat. 
Quan m’he fiat tu m’has salvat. 

 
M’estàs cridant al teu costat 

a una vida sense fi. 
L’amor de Déu m’està cercant 

ja no m’hi puc resistir. 
 

Guia’m pels camins del teu cor, 
no vull caure en la temptació. 
Vull ser només per Tu Senyor. 

  
 


