
 
 

 

 
 

• Hola, Jesús. Avui m’acosto a tu per demanar-te ajuda. Hi ha vegades que m’enfado amb 

el pare, amb la mare, amb la mestra... perquè no em deixen fer alguna cosa o em renyen 

per alguna cosa que he fer. I no sempre entenc el perquè. Ells em diuen que saben què és 

el millor per a mi, però jo crec que soc jo el qui ho sap de debò. 

• Mira, a Jesús, a la seva època li deien el ‘mestre’. Ell ensenyava, parlava amb la gent i no 

sempre els deia el que esperaven sentir sinó el que de veritat els podia ajuda. Escolta 

l’Evangeli d’avui i mira si posts distingir dues situacions com la teva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

(Adaptació de Lc 9, 51-62) 

Als amics de Jesús els costava entendre els seus ensenyaments. Per exemple, un dia, 
en un poble, hi havia gent que no va voler deixar a Jesús un lloc per dormir. Els amics 
de Jesús es van enfadar molt. I, com que havien vist el poder de Jesús, li van dir: «¿I si 
manes que baixi foc del cel perquè els castigui?» 
Jesús els va renyar perquè no havien entès res del que sempre els deia sobre la pau i 
el perdó. 
Tampoc ho entenien bé els que se li acostaven i li deien: «Jo aniré amb tu», «Jo et 
seguiré sempre», «Jo vull ser el teu amic...» 
Però quan Jesús els convidava a seguir-lo de veritat, sempre tenien alguna excusa per 
retardar-ho: «És que he de fer coses a casa», «És que soc molt petit», «És que encara 
no estic preparat…»  
Per això, Jesús els deia: «Si vols ser el meu amic i viure com jo, comença ara mateix». 

Diumenge 26-juny-22 

• Doncs sí, és veritat que Jesús de vegades tenia el mateix problema que els meus mestres 

i els meus pares. Intentava explicar-se però no sempre l’entenien bé o li feien cas. 

• Potser hem de confiar en tots ells perquè, quan algú ens estima, no ens diu les coses per 

fastiguejar-nos sinó per ajudar-nos i tal vegada hauríem d’escoltar. 

• Però atents, perquè si fem cas a algú, cal fer-ho de veritat. Si decidim seguir a Jesús, cal 

fer-ho ara mateix i sense condicions. 

• ¿Vull, de veritat, seguir Jesús i fer el bé? ¿O poso alguna excusa com alguns que se li 

acostaven? 

• La cançó és una invitació a escoltar Jesús i a aprendre les coses que Ell pot ensenyar-me. 

Mentre l’escolto, penso en les coses que he après d’Ell. 



 
 

 

 
 

Respondrem després de cada frase: Vull seguir-te Jesús! 
 
Perquè vull fer-te cas,      vull seguir-te Jesús! 
Perquè vull contestar-te bé,     vull seguir-te Jesús! 
Per a parlar bé dels altres,      vull seguir-te Jesús! 
Perquè necessito escoltar-te,     vull seguir-te Jesús! 
Perquè vull viure com Tu i servir els altres,   vull seguir-te Jesús! 
 
 
Pare nostre que estàs al cel, 
que sigui santificat el teu nom; 
que vingui a nosaltres el teu Regne; 
que es faci la teva voluntat  
aquí a la terra com es fa al cel. 
El nostre pa de cada dia,  
dona’ns, Senyor, el dia d’avui. 
I perdona les nostres culpes,  
així com nosaltres perdonem els nostres deutors. 
No permetis que caiguem en la temptació. 
I deslliura’ns de qualsevol mal. 
 
Amén. 
 

 
 
 
 

Al teu costat 
(Jordi Massegú) 

 
 

Sé que  camines amb dubtes, 
que potser t’esperaves trobar-me fàcilment. 

Però, ja ho veus, estic en el silenci, 
en la petitesa, en el cor recollit. 

 
I, encara que a tu et sembli  
que no escolto quan plores, 

jo segueixo al teu costat, 
curant-te les ferides, eixugant-te les llàgrimes; 

 

 
 
 

sempre soc al teu costat 
que per tu tornaria a donar la meva vida 

per seguir al teu costat, per seguir al teu costat. 
 

Vull que em busquis cada dia, 
en les alegries, també en el dolor. 

Vull que la creu a on em dono 
l’abracis amb la força amb què crides el meu nom. 

 
Que encara que a tu et sembli... 

 
Obre el teu cor, escolta’m bé: 
jo estic amb tu; no tinguis por. 
Jo estic amb tu; no tinguis por. 

  
 

Agraïm, per acabar, la bona feina feta per Anna Amat Lloret, Héctor 
Busquets Castaño, Biel Ferré Basagañas, Vicky Recolons Postils, de Jesuïtes 

Sant Gervasi - Infant Jesús, que han posat la veu en off al projecte. 


