
 
 

 

 
 

• Hola, Jesús. Una setmana més vull passar una estona amb tu. Perquè sé que la teva 

paraula em serveix. La teva música m’acompanya. I el teu ensenyament és bo per a la 

vida. De vegades no tinc temps per pregar. He de fer deures, classes, esport, jugar, passar 

temps a casa, veure la tele... Per això, ara aprofitaré aquesta oportunitat per estar amb 

tu. Què vols ensenyar-me avui? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adaptació de Lc 16,1-13) 

Jesús va explicar als seus amics aquesta història:  
“Un home tenia un administrador que s’encarregava dels seus diners. Un dia es va 
assabentar que estava gastant molts diners del compte. El va fer cridar i li va dir: 
«Quedes acomiadat». 
L’administrador va pensar: «I ara, què faig?» Llavors va cridar a tots els que li devien 
diners al seu cap i els va dir: «A veure, ¿tu deus 1000 euros? Doncs apunta 500». I així 
ho va fer amb els altres. D’aquesta manera, fent trampes, aconseguia fer-se amics. 
Quan l’amo se’n va assabentar li va semblar fatal, però va haver de reconèixer que 
l’administrador havia estat molt llest perquè havia aconseguit fer molts bons 
contactes.” 
Els amics de Jesús no entenien per què els explicava aquesta història ¿És que els estava 
invitant a fer trampes? Jesús, veient que estaven una mica despistats, els va explicar: 
«Veureu, el que us vull dir és el següent. Cal ser astuts a la vida. I el mateix que la gent 
dolenta i tramposa usa l’astúcia per a fer mal, vosaltres heu de ser astuts per anunciar 
la bona notícia. Sigueu honrats, sigueu de fiar; no vulgueu servir alhora Déu, el poder, 
la riquesa, la diversió... Vosaltres heu de triar la meva amistat…» 

Diumenge 18-setembre-22 

• Quina història tan estranya. Un administrador injust; un trampós, que traeix el seu amo. I 

tu el poses d’exemple. Però no és un exemple per fer trampes, eh? És l’exemple que cal 

buscar solucions per als problemes. Jesús, et demano que m’ensenyis a mi també a 

resoldre els problemes. 

• Avui Jesús ens diu que hem de ser astuts per anunciar la bona notícia. Tracta d’imaginar 

quin és el millor camí per mostrar que Jesús et fa feliç. ¿És repetir les seves paraules? ¿O 

potser és més fàcil, es tracta de viure a la seva manera? 

• El text acaba amb les paraules: “Vosaltres heu de triar la meva amistat”. La cançó és una 

declaració d’amistat. Jo vull ser amic de Jesús, en el cor. 



 
 

 

 
 

Jesús ha dit als seus deixebles que no podem triar-ho tot a la vegada. No es pot tenir-
ho tot, voler-ho tot, viure-ho tot. Per això, la pregària final és una invitació a triar el 
camí de Déu. Anem dient el que hem de triar... 

 
Entre l’amor i l’odi,   jo trio l’amor. 
Entre la guerra i la pau,   jo trio la pau. 
Entre l’alegria i la tristesa,   jo trio l’alegria. 
Entre l’egoisme i la generositat,   jo trio la generositat. 
Entre acumular i compartir,  jo trio compartir. 
Entre l’amistat i la soledat,   jo trio l’amistat. 
 
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. 

 
 

Amic Jesús 
(70xset) 

 
 

Amic Jesús, com tu volem ser, 
amics i oberts a tothom. 
Creixem així i donarem 

la pau a tot el món. 
 

Dona’ns la força per créixer 
i viure en llibertat.  

Dona’ns la força per créixer 
i viure en llibertat. 

 
 

Amic Jesús volem sempre estar 
al costat dels necessitats. 

No ens oblidem que ells també són 
els nostres germans. 

 
Dona’ns la força... 

 
Potser molt a prop, potser molt lluny 

a Tu sempre et podem trobar. 
Un xic de fe i el cor obert, 

Tu ets al nostre costat. 
 

Dona’ns la força... 
  

  
 

Agraïm, per acabar, la bona feina feta per Nerea Lazo, Irene 
Gelis, David Suárez i Jordi Ortiz, de Jesuïtes Bellvitge – Centre 

d’Estudis Joan XXIII, que han posat la veu en off al projecte. 


