
 
 

 

 
 

• Hola Jesús. M’encanta imaginar la situació quan ens expliques paràboles. Ho fas tot més 

fàcil. 

• Doncs mira: Imagina que estàs en una església, o en una capella i hi ha dues persones 

resant, però de manera ben diferent... 

• Para atenció a com es comporten aquestes dues persones. Tanca els ulls. Atent... Pensa 

què faries tu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adaptació de Lc 18, 9-14) 

En temps de Jesús passava com en totes les èpoques, que hi havia persones que es 
creien millors que altres i els anaven mirant de dalt a baix. Llavors, Jesús els va dir als 
seus amics: «Vosaltres no sigueu presumits. Mireu, us explicaré una història: 
“Dos homes van anar al temple a pregar. Un d’ells era un fariseu. Es creia millor que 
els altres i es va posar en el centre perquè tothom el veiés; i pregava dient ‘Gràcies, 
Déu, per fer-me tan guai. Soc el millor. Prego bé. Em porto bé. Compleixo la llei. Soc 
un crack’. L’altre era un publicà. Els publicans eren considerats pecadors pels jueus. I 
aquest es va posar a pregar en un costat, dient, en veu molt baixa: ‘Senyor, ja sé que 
m’equivoco molt i que de vegades m’he portat fatal. Però ajuda’m, tingues compassió 
de mi’.” 
¿Sabeu què? -va dir Jesús als seus deixebles- que a Déu li agrada molt més la pregària 
del que és humil que la de qui és fa el presumit». 

Diumenge 23-octubre-22 

• El fariseu li estava dient a Déu a Déu com n’era de bo, però res més; només parlava de si 

mateix i no buscava millorar. 

• I el publicà va reconèixer com era la seva vida i va demanar perdó a Déu per això. 

• No m’estranya que a Déu li agradi més la pregària del segon; a mi també! 

• M’agradaria assemblar-me al publicà. Passar pels llocs sense cridar l’atenció i quan fes 

alguna cosa malament ser capaç de reconèixer-ho. I no només això, a més a més, estar 

penedit i demanar perdó per les vegades que fas alguna cosa malament. 

• Ara, en silenci, penso si hi ha alguna cosa per la qual jo també hagi de demanar-te perdó, 

Déu, i ho faig. 

(silenci) 

• Mentre escoltes la cançó, pensa en aquelles vegades en les quals no has volgut cridar 

l’atenció, en les quals has estat discret. Recorda aquella vegada en què vas demanar perdó 

per alguna cosa que havies fet malament o alguna cosa que havies fet a mitges. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

Demana avui a Déu que t’ajudi a canviar i a ser senzill cada dia, com el publicà. 
Per acabar, repetim després de cada frase: Ajuda’m Senyor. 
 

Quan és divertit cridar l’atenció...    Ajuda’m Senyor. 
Quan està de moda mirar malament a l’altre...  Ajuda’m Senyor. 
Quan em crec millor...     Ajuda’m Senyor. 
Quan trio ser fariseu...     Ajuda’m Senyor. 
 
Quan desitjo ser humil...     Ajuda’m Senyor. 
Quan tinc en compte els altres...    Ajuda’m Senyor. 
Quan soc un més...     Ajuda’m Senyor. 
Quan trio ser publicà...     Ajuda’m Senyor. 
 
Gloria al Pare, 
al Fill,  
i a l’Esperit Sant, 
com era al principi, 
ara i sempre, 
i pels segles dels segles. 
Amén. 

 

 
 
 

Ho fas tot nou 
(Jordi Massegú) 

 
He esperat tants cops tornar a Tu, marxant de mi. 

He pregat tenir la força per alçar-me i seguir. 
Però et porto aquest cor ferit de caminar sol. 

Avui, torno a Tu Senyor. 

Que Tu ho fas tot nou!  
I el teu nom, oh Jesús, és tant gran! 

I el teu nom.... ho fa tot nou! 
 

Has vingut a renovar-ho tot, fer-ho tot nou, 
com un foc d'amor que crema el cor més indecís. 

Tantes, tantes il·lusions que avui porten el teu nom. 
i avui jo t'ho dono tot 

 
Que Tu ho fas tot nou! 

I el teu nom, oh Jesús, és tant gran! 
I el teu nom... ho fa tot nou! 

  
 

Agraïm, per acabar, la bona feina feta per Anna Torruella, 
Clara Peró, Daniel Díaz i Naiara Janer, de Jesuïtes Sant 

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


