
 
 

 

 
 

• Un dia més, m’apropo a escoltar el que vols dir-me, Jesús. I, per escoltar millor, primer agafo 

una bona glopada d’aire i inflo els pulmons; després aguanto la respiració uns segons; a la 

fi deixo anar l’aire molt, molt, a poc a poc. 

• Jesús tenia una cosa molt important per explicar a la gent. Per això va buscar amics que 

l’ajudessin a portar aquest missatge. 

(Adaptació de Mt 17, 1-9) 

Un dia, Jesús es va endur amb ell els seus millors amics, Pere, Jaume i Joan; i va pujar 
amb ells a la muntanya. Quan van estar sols, va ser com si canviés, el seu rostre brillava 
i la seva roba era més blanca que de costum. I, al seu costat, apareixien dos profetes 
antics, Moisès i Elies. Els amics de Jesús se sentien molt bé, així que Pere li va dir a 
Jesús: «Aquí estem genial, ¿vols que us faci tres tendes i ens quedem més temps aquí?» 
En aquest moment, van sentir la veu de Déu que deia: «Aquest és el meu Fill, l’estimat, 
el meu favorit. Escolteu-lo». 
Els amics de Jesús estaven impressionats i es van ajaure a terra. Llavors Jesús es va 
acostar i els va aixecar mentre els deia: «No tingueu por que soc jo». I tot ja era normal. 
Mentre tornaven cap a on estaven els altres, Jesús els va dir que no expliquessin a 
ningú res del que havien vist. És perquè no volia que la gent el mirés amb temor o amb 
admiració, sinó que el coneguessin i l’escoltessin pel que deia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

La teva crida 
(Kairoi) 

 
La teva crida, Jesús, ha estat en el cor 
i vora al llac, amb les xarxes a la mà. 
T’he seguit escoltant al fons la mar, 

seduït pel teu somriure d’amor. 
 

 
El teu somriure i la teva veu 

m’han fet deixar barca i amics. 
La teva crida i el teu caminar, 

Senyor Jesús, són cada dia presents a vora el llac. 
 

Cercant la vida, Senyor, al més profund, 
m’he adonat, ja sens nanses ni rems, 

Com tu vols que en pescar sens portar res 
ja ni el vent no em faci nosa en navegar. 

 
El teu somriure...  
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Jesús, gràcies per mostrar-nos com ets, 
gràcies per buscar-nos perquè et coneguem, 
i gràcies per deixar-nos unes petjades a seguir. 
 
Déu Pare Bo, ajuda’m a conèixer millor el teu Fill estimat, 
ajuda’m a ser una mica com ell amb els altres; 
i ajuda’m a seguir les seves petjades. 
 
 
Glòria al Pare, 
i al Fill, 
i a l’Esperit Sant;  
com era al principi, 
ara i sempre, 
i pels segles dels segles. 
Amén. 

 

Agraïm, per acabar, la bona feina feta per l’Iqra, el Saul, l’Adnan i l’Edrick, de 
Jesuïtes Poble Sec - Sant Pere Claver, que han posat la veu en off al projecte. 

• Pere, Jaume i Joan eren tres dels seus millors amics. I com qui vol compartir un secret molt 

important, Jesús se’ls endú a part i els mostra qui és de debò.  

• I els seus amics veuen en Jesús alguna cosa diferent, fins i tot senten la veu de Déu que els 

diu que li facin cas perquè és el seu fill favorit.  

• ¿Mai t’ha passat que de sobte veus els teus amics, la gent que estimes, d’una manera 

diferent? Pensa-ho. Quan algú fa alguna cosa especial, quan es comporta d’una manera 

diferent amb tu...; i tu et poses més content. Ja no és el mateix! Alguna cosa ha canviat. 

• I, des d’aquest dia, estàs més atent al que fa o al que diu aquesta persona.  

• Pensa-ho. Intenta recordar ara persones a les quals has començat a veure d’una manera 

diferent per alguna cosa que ha fet o ha dit; i que ara són més importants per a tu. 


