
 
 

 

 
 

(Adaptació de Jn 4, 5-42, fragments) 

Jesús va arribar a un poble que s’anomenava Sicar. Era de la regió de Samaria. Els 
samaritans tenien molt mala fama entre els jueus, perquè deien que eren poc pietosos 
i no complien la llei; així que els jueus i els samaritans ni es parlaven uns amb els altres. 
Jesús s’assegué al costat d’un pou. Tenia set, però no tenia res amb què treure aigua. 
Llavors va arribar una dona que portava una galleda. Era samaritana. Jesús li va 
demanar: «Em dones aigua?» 
Ella es va sorprendre: «Apa, ¿em parles encara que tu ets jueu i jo soc samaritana?»  
Jesús va dir: «Mira, a mi aquestes tonteries tant me fan. Et demano aigua i t’ofereixo 
una cosa molt millor, aigua viva».  
Ella el va mirar amb cara de no entendre res: «Què significa això de l’aigua viva?»  
Jesús li va contestar: «L’aigua viva és un aigua amb què, si la proves, ja no tens més 
set; i és una font de vida eterna». 
Amb això es referia a la paraula de Déu, a l’amor, a tot el que Déu ens ensenya. Llavors 
la dona li va dir: «Dona’m d’aquesta aigua, i així no tindré més set». 

• Hola, amic Jesús! Començo una altra estona per estar amb tu.  

• Jesús es troba avui, amb una samaritana, una dona de la regió de Samaria, els habitants de 

la qual no eren considerats bons jueus pels altres jueus i per això no tenien gaire relació 

amb ells. 

• I, malgrat tot, Jesús s’acosta a aquesta dona com sempre feia amb aquells que no estaven 

ben vistos per la societat. 

• Tanca els ulls i intenta ficar-te en l’escena. Imagina com Jesús arriba al pou i es dirigeix a la 

samaritana; escolta el que diuen, deixa que les paraules de Jesús i la samaritana arribin al 

teu cor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diumenge 12-març-23 

• La dona se sent desconcertada per molts motius, no entén com Jesús s’atura a parlar amb 

ella. I, a sobre, li ofereix beure d’una aigua amb la qual mai més tindrà set. Ell l’anomena 

l’‘aigua viva’. 

• ¿T’imagines beure d’un aigua que mai s’acaba i amb la qual mai més tindràs set? Tanca els 

ulls i pensa què hi ha en la teva vida que t’agradaria que mai s’acabés. 

• Ara, intenta endevinar què és el que ens ofereix Jesús. Segur que l’has sentit moltes 

vegades i recordes alguna d’aquestes coses que Ell ens ofereix: l’alegria, la pau, l’amor... 

•  Aquestes coses que Jesús ens ofereix duraran per sempre si ens acostem a Ell i bevem, és 

a dir, si escoltem i vivim la seva Paraula. Aquesta vegada, pensa en algú del teu voltant que 

necessiti aquestes coses bones que ens ofereix Jesús. Desitja-li a aquesta persona que 

pugui beure de l’‘aigua’ de Jesús, de la seva Paraula. 



 
 

 

 
 

Repeteix al final de cada frase: Dona’m de la teva aigua, Jesús! 
 
Quan senti que la meva vida s’està omplint de tristesa...  

Dona’m de la teva aigua, Jesús! 
Quan senti que en la meva vida l’egoisme està vencent...  

Dona’m de la teva aigua, Jesús! 
Quan senti que el rancor s’està imposant en mi...  

Dona’m de la teva aigua, Jesús! 
Quan senti que m’estic allunyant dels meus amics...  

Dona’m de la teva aigua, Jesús! 
Quan els que necessiten ajuda no em preocupin...  

Dona’m de la teva aigua, Jesús! 
 
Glòria al Pare, 
i al Fill, 
i a l’Esperit Sant; 
com era al principi, 
ara i sempre, 
i pels segles dels segles. 
Amén. 

 
 
 

Vine al pou 
d’aigua viva 
 (Cor nou)  

 
Vine, al pou de l’aigua viva. 
Vine, Jesús t’està esperant. 

 
Si tens set de felicitat, 

si cerques la pau i el consol, 
Jesús està avui amb tu, 

és Ell que et dona el seu nord. 

 
Si no saps per on caminar, 
i no saps què has de fer, 

Jesús està molt a prop teu, 
Ell no t’abandonarà mai. 

 
Vine... 

 
Si tens set de la veritat, 
i el que vols és estimar, 
Jesús està avui amb tu, 

és Ell qui t’ho ensenyarà. 
Si cerques Déu, obre el teu cor. 

Ell no s’amaga, és aquí. 
És Déu d’amor i de consol. 

Obre’t a Ell i digues sí. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agraïm, per acabar, la bona feina feta per l’Alèxia, 
l’Hugo, la Laia i el Pau, de Jesuïtes Casp - Sagrat Cor 

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


