
 
 

 

 
 

• Hola, Jesús. Gràcies per venir a la cita i seure una estona al meu costat. M’encanta passar 

temps amb tu i aprendre coses de Tu. Avui et demano que aquestes coses no se m’oblidin 

mai i pugui posar-les en pràctica cada dia per ser encara millors amics, Tu i jo... 

• Ara, tanco els ulls i obro bé el cor per escoltar la teva Paraula... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adaptació de Lc 23, 35-43) 

Quan Jesús estava crucificat, hi havia alguns que es reien d’ell i deien: «Si és el fill de 
Déu, l’elegit, que faci un miracle i baixi de la creu». 
També els soldats, li feien beure vinagre en lloc d’aigua i li deien: «Apa! Si ets tan 
poderós, per què no et salves a tu mateix?» 
Al costat de Jesús hi havia dos lladres crucificats com Ell. Un d’ells l’insultava també i li 
cridava: «Salva’t tu i salva’ns a nosaltres si ets el Messies». 
Jesús no contestava, però l’altre lladre va interrompre el primer i el va fer callar: «Apa! 
Calla, que nosaltres estem aquí perquè hem actuat malament, però Jesús és un home 
just» 
Llavors li va dir a Jesús: «Jesús, recorda’t de mi quan arribis al teu regne».  
Jesús el va mirar amb tendresa i li va dir: «T’ho asseguro: avui estaràs amb mi al 
paradís». 
I, en mig de tot el dolor i el sofriment, Jesús i el bon lladre es van fer amics. 

Diumenge 20-novembre-22 

• Imagina per un moment alguna situació en la qual algú s’hagi rigut de tu, o d’algun amic o 

company... Com t’has sentit?¿Enfadat, trist, ple de ràbia i humiliació? Potser fins i tot 

t’hagin entrat ganes de barallar-te o de perdre els papers... Te’n recordes? 

• Ara, pensa com va respondre Jesús quan, ja crucificat, ple de dolor i sofriment, a sobre rep 

la burla d’aquells que el rodegen... ¿Va mostrar empipament, ira, ràbia? Segur  que va 

sentir molta tristesa...; però, en canvi, va elegir una  mirada de tendresa i unes paraules 

d’amistat i acollida...: «T’ho asseguro: avui estaràs amb mi al paradís». 

• Intenta recordar la lectura que acabes d’escoltar i pensa. Per què creus que Jesús es va fer 

amic del bon lladre? 

• El bon lladre va fer dues coses que moltes vegades a nosaltres ens costen quan obrem 

malament... La primera, reconèixer les nostres fallades, acceptar que no hem fet les coses 

com hauríem d’haver-les fet; que hem fet mal a algú; en definitiva, ser humils en lloc de 

tossuts i entestar-nos a tenir la raó de totes totes... 

• I la segona, fixar-se en Jesús, veure en Ell aquell ‘home just’ que ha de ser sempre el nostre 

exemple, el nostre model a seguir; perquè només així aconseguirem ser cada dia millors 

persones. Li hem de demanar que ens porti al seu costat, com va fer el bon lladre, sabent 

que només Jesús pot fer que els nostres errors i les nostres planxes siguin perdonades. 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

Jesús, ensenya’m a triar sempre el que és correcte… 
A esforçar-me quan m’agafa la mandra… 
A ser fort quan més feble em sento... 
A perdonar quan m’envaeix la rancúnia... 
A compartir quan només penso en mi... 
A mirar amb tendresa a qui tots miren malament... 
A ser com el bon lladre i elegir la teva amistat per sobre de tot... 
 
Glòria al Pare, 
al Fill,  
i a l’Esperit Sant, 
com era al principi, 
ara i sempre, 
i pels segles dels segles. 
Amén. 

• Per això, la propera vegada que algú es rigui de tu, o quan sentis ganes de fer-ho tu, 

recorda Jesús que, a pesar de la tristesa, va elegir la compassió per sobre de l’odi. Perquè 

només l’amor és més fort que la rancúnia...; només la tendresa supera la venjança; i 

només el penediment venç l’orgull... Recorda que Jesús elegeix ser amic d’aquell que és 

senzill, d’aquell que implora el seu perdó sabent que no ha fet les coses bé del tot. ¿Tries 

tu també ser amic de Jesús? 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Perdona’m, amic 
(70xset) 

 
Perdonar és compartir amb l’altre 

el millor del teu cor. 
Estén-li la mà, trobarem la solució. 
Saps que Déu ens perdona sempre 

i ens sentim estimats 

 
Deixem les rancúnies i busquem la pau. 

Mira als ulls, no tinguis por, 
et parlo des del cor. 

Jo no vull perdre un amic, 
per això et vull dir: 

 
Perdona’m amic, avui t’he fallat. 
Si em vols escoltar i et fies de mi, 

tornem-ho a intentar. 
Si em dones la mà, 

si tu amb mi vols caminar, 
agafa’m ben fort, t’ho dic des del cor: 

perdona’m amic! 
  

 

Agraïm, per acabar, la bona feina feta per Emma Gibert, 
Noa Sarri, Gabi Forgues i Pau Copete, de  Jesuïtes Gràcia 
- Col·legi Kostka, que han posat la veu en off al projecte. 


