
 
 

 

 
 

• Jesús explicava moltes coses sobre el Pare Déu als seus amics i a tothom que volia 

escoltar-lo. I de vegades els sorprenia dient-los coses que els costaven d’entendre. Però 

se l’escoltaven perquè sabien que el que deia era important, eren paraules diferents i els 

feia rumiar. S’adonaven que el que Jesús explicava els acostava a Déu encara que no ho 

acabessin d’entendre. A veure què en penses tu... 

• Ara estarem una estona amb Jesús, el nostre amic, i volem estar per Ell amb els cinc 

sentits. Ja sabem què ens ajuda per no distreure’ns: no tenir res davant que ens pugui 

atabalar; potser tancar els ulls, respirar fons, lentament... Tot això farà que puguem 

sentir Jesús en el fons del cor, escoltar el que ens vol dir, acollir-lo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adaptació de Lc 6, 17.20-26) 

Jesús solia pujar a la muntanya amb els seus amics per pregar. I quan baixaven de la 
muntanya, era quan ensenyava la gent. Un matí, després de baixar de la muntanya, hi 
havia molta gent de molts llocs de Judea. Llavors va començar a ensenyar-los i els deia: 
«Feliços sou els pobres perquè el Regne de Déu és per a vosaltres. Feliços els qui ara 
passeu fam: vindrà el dia que sereu saciats. Feliços els qui ara ploreu: vindrà el dia que 
riureu. Feliços vosaltres quan us persegueixin i us ataquin i us acusin per defensar el 
que jo us he ensenyat. No deixeu que us entristeixin aquell dia perquè Déu us 
premiarà. Ja van perseguir així els profetes.» 
La gent estava sorpresa amb aquesta mena de felicitat de la qual parlava Jesús, però 
ell encara no havia acabat. Va continuar: 
«Ho sento per vosaltres, els rics que ara ja ho teniu tot! Ho sento pels que ara ja esteu 
saciats, perquè un dia passareu fam! Ho sento pels que ara rieu, perquè un dia 
plorareu! Ho sento per aquells a qui tothom aplaudeix». 
Això era més difícil d’entendre però el que volia dir és que quan la gent de veritat 
comparteix la bona notícia, sempre hi uns altres que intentaran fer-los callar. 
I així els va deixar molt intrigats perquè els explicava que Déu veu les coses d’una 
manera molt diferent a la nostra. 

Diumenge 13-febrer-22 

• Jesús explicava coses que funcionaven al revés de com estem acostumats: tot el contrari 

del que sembla normal. Els que ploren, els perseguit, són feliços? I hem de passar pena 

pels que viuen bé? És clar que la gent no l’entenia, i a nosaltres també ens costa... 

• Però, si ho mirem bé, no és tan complicat. El que Jesús volia explicar és que Déu ens vol al 

costat de la gent que ho passa malament, al costat dels que pateixen; ens vol valents 

defensant el que Jesús ens proposa d’estimar a tothom, preocupant-nos pels altres. El que 

Jesús ens vol fer entendre és que, si vivim així, tindrem una felicitat molt gran, encara que 

hi hagi estones dolentes. 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Pots fer feliç  
(70xset) 

 
Tant a mar com a muntanya, 
tant a pobles com a ciutat, 

tant si ets a l’escola com si ets a casa 
pots donar felicitat. 

 
Pots somriure (puc somriure), 

per fer feliç (per fer feliç). 
Tant de bo que molta gent em sentís 

els de més lluny i els veïns. 

 
Pots cantar (puc cantar), 
per fer feliç (per fer feliç). 

Tant de bo que molta gent em sentís 
els de més lluny i els veïns. 

 
Pots jugar (puc jugar), 

per fer feliç (per fer feliç). 
Tant de bo que molta gent em sentís 

els de més lluny i els veïns. 
 

Pots xiular (puc xiular), 
per fer feliç (per fer feliç). 

Tant de bo que molta gent em sentís 
els de més lluny i els veïns. 

  
 

Agraïm, per acabar, la bona feina feta Guillem Sánchez, Sara Novell, Maria Graziani  i 
Iñaki Olivé, de Jesuïtes Gràcia - Col·legi Kostka, que han posat la veu en off al projecte. 

• I a l’inrevés, que si vivim preocupant-nos només de nosaltres mateixos, de passar-ho bé 

nosaltres i els que tenim més a prop, però sense pensar en els que pateixen; fent les coses 

només per ser populars i que tothom parli bé de nosaltres, però sense ajudar els altres, 

alguna cosa falla; aquesta no és la vertadera felicitat. 

• Jesús no vol que ho passem malament, ni molt menys! Però sí que ens ensenya que estar 

al costat dels que ho passen malament, compartint les seves penes, ajudant-los, estimant-

los, és la font de l’autèntica felicitat. És una felicitat diferent de la que molta gent es pensa 

però és més forta i duradora. 

Demanem-li a Jesús que ens faci entendre que l’autèntica felicitat es troba en el servei i 
l’ajuda als altres. Responem: De debò són feliços!  
 
Feliços els que donen coses bones als altres!              De debò són feliços!  
Feliços els que es donen ells mateixos, amb senzillesa!             De debò... 
Feliços els que obren al seu cors als oblidats, als marginats, 
 als que ningú té en compte!                              De debò... 
Feliços els qui confien i esperen, sense malfiar-se dels altres!   De debò... 
Feliços els que es reconeixen petits i saben demanar ajuda!      De debò... 
Feliços els que confien en Déu, i en el seu amor sense límits!    De debò... 
 
Pare nostre que estàs al cel,                                        I perdona les nostres culpes,  
que sigui santificat el teu nom;                                   així com nosaltres  
que vingui a nosaltres el teu Regne;                          perdonem els nostres deutors. 
que es faci la teva voluntat                                          No permetis que caiguem 
aquí a la terra com es fa al cel.                                    en la temptació. 
El nostre pa de cada dia,                                               I deslliura’ns de qualsevol mal. 
dona’ns, Senyor, el dia d’avui.                                     Amén. 


