
 
 

 

 
 

• Hola, Jesús. Una setmana més aquí, amb tu. Cada vegada que ens trobem ets com el bon 

mestre que m’ensenya coses necessàries per a la vida. Què voldràs explicar-me avui? 

• Faig silenci. Sé que tu estàs aquí, amb mi. Respiro a poc a poc. I m’imagino que jo soc un 

dels teus amics. Faig silenci i m’uneixo a tu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adaptació de Jn 12, 31-33a.34-35) 

Ara que Jesús havia ressuscitat, un dels ensenyaments que més recordaven els seus 
deixebles era tot el que els havia dit a l’últim sopar. Per exemple, es recordaven que, 
quan Judes se’n va anar per trair Jesús, Jesús els va dir: “El que passarà ara és per 
mostrar la grandesa de Déu. Ja ho veureu.” 
I també els va dir llavors: “Fills meus, ja em queda poc per estar amb vosaltres. Per 
això, us dono un manament nou: que us estimeu els uns als altres de la mateixa manera 
que jo us he estimat. I quan la gent vegi que us estimeu així, llavors sabran que sou els 
meus amics. 
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• Els manaments són els consells de Jesús als seus amics. Són com les coses que et diuen els 

teus pares que has de fer. No perquè vulguin obligar-te, sinó perquè volen el millor per a 

tu. El millor consell de Jesús és aquest: Estimeu-vos els uns als altres. 

• A qui estimo més? Potser penso que són els meus pares, i els meus germans o alguns dels 

meus amics i amigues. I, qui m’estima a mi? Penso en aquestes persones i vaig apuntant 

els seus noms o dient-los molt baixet... Quina sort que tinc! Segur que es preocupen per 

mi, i em cuiden i m’estimen... Dono gràcies a Déu per tots ells. 

• ¿Saps com és l’amistat de Jesús. Jesús és un amic que mai abandona els seus, que està 

més disposat a perdonar que a venjar-se; que és generós i cuida de tots, especialment dels 

més febles. Si vull aprendre com ser jo també un bon amic, Jesús ja m’ha explicat com: 

“estimeu-vos els uns als altres com jo us he estimat”. 



 
 

 

 
 

Convertirem la pregària d’avui en una petició perquè el món sencer sigui un lloc ple d’amor. 
 
Perquè hi ha molta soledat...                   ensenya’ns a estimar, Jesús. 
Perquè hi ha molta gent que fa el mal...   ensenya’ns a estimar, Jesús. 
Per cuidar de les persones que pateixen...   ensenya’ns a estimar, Jesús. 
Per alleujar el dolor dels malalts...     ensenya’ns a estimar, Jesús. 
Per acollir els que són rebutjats...   ensenya’ns a estimar, Jesús. 
Per mostrar el teu rostre en aquest món...  ensenya’ns a estimar, Jesús. 
 
Glòria al Pare, 
i al Fill, 
i a l’Esperit Sant, 
com era al principi, 
ara i sempre, 
i pels segles dels segles. 
Amén. 
 

 
 
 
 

Si sabessis 
com Jesús t’estima 

 (Cor nou) 
 

Si sabessis com Jesús t’estima, 
si sabessis com Jesús t’estima, 

no tindries por d’obrir el teu cor; 
si sabessis com Jesús t’estima. (2) 

 
 

 
Deixa totes les penes, 

deixa tot el que et pesa; 
deixa-ho tot al peu de l’altar 

deixa-ho tot, Ell se n’ocuparà. 
 

Si sabessis...  
 

Deixa el que et preocupa, 
ofereix-li el teu cor. 

Deixa-ho tot, Ell està amb tu. 
Deixa-ho tot, et dona la pau. 

 
Si sabessis... 

  
 

Agraïm, per acabar, la bona feina feta per Ariadna Madurell, 
Arnau Rosell, Jordi Rodríguez i Carla Franco, de Jesuïtes Casp 
- Sagrat Cor de Jesús, que han posat la veu en off al projecte. 


