
 
 

 

 
 

• Un dia més, m’apropo a escoltar coses de tu, Jesús. Sempre tens alguna cosa nova amb 

què sorprendre’m i ensenyar-me. Em preparo per escoltar amb pau i tranquil·litat el que 

et va passar un dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adaptació de Lc 19, 1-10) 

Un dia, Jesús va entrar a la ciutat de Jericó. Un dels homes més rics de la ciutat es deia 
Zaqueu. Tots el menyspreaven perquè s’havia fet ric cobrant els impostos i treballant 
per als romans, així que no tenia molts amics. Quan va sentir que venia Jesús, Zaqueu 
va voler conèixer-lo. Però no aconseguia arribar fins a ell, perquè era molt baixet i 
ningú el deixava passar. Llavors va pujar a un arbre. Quan va arribar Jesús, va mirar cap 
amunt i va saludar a Zaqueu: «Hola amic! Baixa i, si em convides, avui em quedaré a 
casa teva». 
Zaqueu es va quedar al·lucinat i molt content. Va baixar i se’n va anar corrents a 
preparar-ho tot. Estava emocionat perquè Jesús no l’havia rebutjat. Hi havia gent 
enfadadíssima perquè Jesús havia triat la casa de Zaqueu en lloc de la d’algun dels que 
es consideraven complidors de la llei. Durant el dinar van estar xerrant tota l’estona. 
Jesús li parlava de les coses de què parlava sempre: de l’amor, de les benaurances, de 
la justícia... 
Després d’escoltar-lo, Zaqueu es va posar dempeus i va dir: «Mira, Jesús, m’has 
convençut. La meitat dels meus béns la donaré als pobres; i, si he fet mal a algú, el 
compensaré». 
Jesús li va dir: «Com me n’alegro! Tots podem canviar. Jo he vingut a buscar els que 
estaven perduts.» 
Això ho deia perquè ho sentissin els que estaven molestos perquè hagués anat a dinar 
a casa de Zaqueu. 

Diumenge 30-octubre-22 

• La història de Zaqueu està plena de detalls interessants. Fixa’t bé: tenim un home baixet i 

poc estimat pels seus veïns. Zaqueu no es troba del tot a gust. Va buscant alguna cosa. 

S’assabenta que Jesús vindrà a la seva ciutat i surt a buscar-lo. Fins i tot és capaç de pujar 

a un arbre per aconseguir veure’l. 

• Llavors Jesús es fixa en ell. Amb la quantitat de gent que hi hauria per tot arreu, què li 

cridaria l’atenció sobre Zaqueu? Potser se li notava a la cara que alguna cosa no anava bé 

i que necessitava ajuda... 

• Zaqueu es va quedar al·lucinat i molt content. Va baixar i se’n va anar corrents a preparar-

ho tot. Estava emocionat perquè Jesús no l’havia rebutjat. Hi havia gent enfadadíssima 

perquè Jesús havia triat la casa de Zaqueu en lloc de la d’algun dels que es consideraven 

complidors de la llei. Durant el dinar van estar xerrant tota l’estona. Jesús li parlava de les 

coses de què parlava sempre: de l’amor, de les benaurances, de la justícia...  

 

 

 

 



 
 

 

 
 

Acabem la pregària d’avui demanant a Déu ser una mica com Zaqueu, un home baixet 
i descontent que quan va trobar Jesús es va omplir d’alegria i va créixer! 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

La veu de Déu 
(70xset) 

 
Sento la llum del sol,  
la mare que em mira 

em desperta amb un petó. 
L’abraço, bon dia,  

a escola, els meus amics 
m’expliquen històries. 

Són històries per compartir, 
aprendre a viure plegats. 

És quan estic sol que ho veig més clar, 
escolto una veu a dintre meu. 

Em dona força i convicció, 
em diu que m’estima: 

és la veu de Déu, la veu de Déu. 
 

Quan pujo a dalt del cim 
i miro al meu voltant, 

les muntanyes em parlen 
de reptes fantàstics. 
De nit, les estrelles 

m’inspiren, em miren. 
Tanco els ulls amb curiositat 
és el moment de somniar. 

  
 

Agraïm, per acabar, la bona feina feta per Nora Bribián, Alba 
Carando, Joan Cortés i Aina Espitaler, de Jesuïtes Casp - 

Sagrat Cor de Jesús, que han posat la veu en off al projecte. 

• Sí. Jesús sempre estava pendent de la gent necessitada. Per això s’ofereix a anar a dinar a 

casa seva -cosa que va semblar molt malament als veïns de Jericó-; i allí, parlant i parlant 

amb Zaqueu, aquest va començar a sentir-se molt millor. 

• D’alguna manera, Zaqueu va trobar el que buscava: que l’acceptessin, que el perdonessin. 

I l’afecte que li va mostrar Jesús el va fer canviar, sentir-se a gust amb si mateix i decidir-

se a ajudar els altres.  

• També jo necessito parlar amb Jesús i explicar-li les coses que em passen i que em 

preocupen; i potser també el que em fa vergonya. Per què no li ho explico ara en silenci? 

(silenci)  

• Escolta la lletra d’aquesta cançó. Diu que la paraula de Jesús es fa vida als nostres cors, ens 

fa millors i fa que el món sigui millor. Mentre l’escoltes, pensa que el teu cor és com una 

casa i que la tens preparada perquè Jesús visqui en ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


