
 
 

 

 
 

• Mentre escoltem la pregària en silenci, ens imaginarem una tenda de campanya i 

pensarem en tres persones que volem que passin una nit plena de secrets amb nosaltres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adaptació de Lc 9, 28-36) 

Jesús se’n va anar amb Pere, Joan i Jaume a pregar dalt de la muntanya. I, mentre 
pregava, l’aspecte del seu rostre va canviar, i els seus vestits brillaven de tan blancs 
com s’hi havien tornat. De sobte, van aparèixer dos homes i van començar a parlar 
amb ell: eren Moisés i Elies, dos personatges molt importants en el passat d’Israel; i 
parlaven amb Jesús sobre el futur i les persecucions que havia de patir. 
Pere i els seus companys no s’aguantaven de son; però es van espavilar i es van quedar 
impressionats veient Jesús i aquells dos homes tan brillants. 
Quan aquests ja s’allunyaven, Pere li va dir a Jesús: “Mestre, que bé que s’hi està aquí. 
I si fem tres tendes perquè us quedeu més temps?” 
Però no sabia el que deia. Jesús li va contestar que havien de tornar al camí, on els 
altres els esperaven. 

Diumenge 13-març-22 

• Jesús es troba amb dos amics molt especials, i tots els que estan al voltant seu se n’adonen 

perquè veuen que Jesús i els seus amics parlen entre ells emocionats i amb cares de molta 

alegria. L’escena és molt lluminosa, brillant. El que Jesús i els seus amics viuen allà a la 

muntanya és molt especial. 

• En la tenda de campanya que ens hem d’imaginar nosaltres, hi caben tres persones: potser 

siguin el teu cosí, algun amic, algú amb qui ens agradaria compartir una nit especial...; una 

nit en la qual puguem explicar-nos, cadascun, els secrets que més ens importen. No volem 

que aquesta nit s’acabi, és molt especial; encara que, quan arriba el final, sabem que ens 

cal tornar a casa. 

• Jesús, després de trobar-se a la muntanya amb aquells personatges, també va tornar a la 

seva vida normal i els explicava a tots el que li havia passat. Quan ho explicava tornava a 

viure l’emoció d’aquell moment. El més bonic era que així, parlant i escoltant, els seus 

amics podien conèixer-lo més i millor. Jo també vull conèixer Jesús. Vull passar moments 

especials amb Jesús. 



 
 

 

 
 

Senyor Jesús, que aquesta tenda de campanya em recordi els moments importants que passo 
amb tu, per poder explicar-ho a molts amics. I que així pugui conèixer-te. Perquè jo també vull 
conèixer-te; i t’ho dic ara: 

 

Quan estàs amb els teus amics i ho passes bé 
... vull conèixer-te 

Quan aculls la gent que està trista i els retornes l’alegria 
... vull conèixer-te 

Quan t’asseus a menjar amb tots i xerres i gaudeixes de l’amistat 
... vull conèixer-te 

Quan portes bones notícies per a la vida dels altres 
... vull conèixer-te 

Quan crides els homes i les dones de totes les èpoques a seguir-te 
... vull conèixer-te 

Senyor, que et conegui més; 
perquè, si et conec, t’estimaré més; 
i, si t’estimo més, voldré estar més a prop teu 
i acompanyar-te i viure amb tu sempre. 
Amén. 
 

 
 
 

Cada paraula 
(Jordi Massegú) 

 

Avui t’he tornat a sentir, Senyor, 
i pel meu nom m’has cridat en el silenci 

i m’has dit: “Vine i segueix-me, vine amb mi!” 
 

I passa a passa t’he seguit, Senyor, 
i m’he assegut amb els teus deixebles,  

vora teu, escoltant-te pacient,  
escoltant-te atent. 

 

Cada paraula que Tu em dius 
i jo acullo en el meu cor 

es converteix en foc que em crema a dins. 
Hi ha tantes coses que em vols dir 

i jo tinc tant a descobrir 
però em costa molt i estic tan sord! 

 

M’has demanat que he de perdonar 
al qui m’ha ofès  

més de 7 cops, molt més que 70, 
més del que em pensava 

més del que en sé. 

 
 
 

I t’he vist a un pou assedegat 
m’has cridat i m’has demanat: 

“Vine, dona’m aigua! que tinc set de tu 
tinc set del teu amor!” 

 

Cada paraula... 
 

També t’he vist caminar sobre el llac, tan segur 
per les aigües tan mogudes. 

M’has donat la mà, m’has dit: 
“no tinguis por, que soc Jo!” 

 

I he estat entre la multitud i he escoltat 
com ens parles del teu regne 

preparat per al qui és just, 
per al qui és pobre o perseguit; 

per al net de cor. 
 

Cada paraula... 
 

Avui t’he tornat a sentir, Senyor, 
i pel meu nom m’has cridat en el silenci 

i m’has dit: “Vine i segueix-me, vine amb mi!” 
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