
 
 

 

 
 

(Adaptació de Jn 9, 1-41) 

Jesús sempre sorprenia els mestres de la seva època. Per exemple, molts pensaven 
que si algú tenia una malaltia és que ho mereixia, que era un càstig de Déu per alguna 
cosa que ell o els seus pares havien fet malament. Per això els deien que, si estaven 
malalts, havien d’aguantar-se. 
Però Jesús, no. Jesús curava la gent. Com li va passar a un home que era cec des del 
seu naixement. Jesús el va veure passar i el va cridar. Va barrejar fang amb la saliva, el 
va untar en els seus ulls i li va dir que anés a rentar-se a un pou d’aquell lloc. I, quan ho 
va fer, va recuperar la vista. 
Els mestres de la llei estaven furiosos. No entenien res. Per això es van enfadar amb el 
cec, dient que el que explicava era mentida, que no estava cec abans d’això; i el van 
fer fora de la sinagoga. Però Jesús el va trobar i li va dir: «Mira, no el facis cas. Jo t’he 
curat amb el poder de Déu, ho creus?»  
Ell va dir: «És clar que ho crec». I li va fer una forta abraçada. 

• Un altre cop m’acosto a tu, Jesús perquè m’ensenyis alguna cosa més de la teva vida. 

M’assereno. Tanco els ulls. Respiro molt, molt a poc a poc... i escolto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Crec fa krec 
(70xset) 

 
Crec fa krec 

 
Crec fa krec! Trenca els meus dubtes. 

Crec fa krec! Esclata’m al cor. 
Ets pau, ets amor, 

ets veu que desvetlla la força del cor. 
 
 

Crec en tu Jesús, nascut a Betlem, 
fill de Maria, fruit d’un gran amor. 

Crec en tu Jesús, do de Déu. 
Dones la vida per salvar el món. 

 
Crec fa... 

 
Crec en tu Jesús, morint a la creu. 

La mort no va vèncer, vas ressuscitar. 
Crec en tu Jesús, com jo creien molts; 
som el teu poble, som amics de Déu. 

 
Crec fa... 

  
 

Diumenge 19-març-23 

• Jesús ho diu molt clar: «t’he curat amb el poder de Déu; ho creus?» 

 



 
 

 

 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agraïm, per acabar, la bona feina feta per l’Alexandra, el 
Diego, el Joan i la Noa, de Jesuïtes Bellvitge - Centre 

d’Estudis Joan XXIII, que han posat la veu en off al projecte. 

• Les promeses de Déu són una notícia tan formidable que fins i tot obren els ulls d’un 

cec. La misericòrdia de Jesús fa que no li importi el que diguin els mestres de la llei, si 

hi ha un home malalt el que cal fer és curar-lo. 

• ¿Creus que tu no pots curar ningú? No facis com aquells mestres de la llei en temps de 

Jesús, que deien que si a algú li passa alguna cosa dolenta és perquè ho mereix. 

Imagina a qui pots ajudar tu, amb una paraula amable, amb un somriure, una 

abraçada... Aquestes són bones maneres de curar. 

• Pensa en algú proper a tu, algú que ho estigui passant malament ara. I imagina què 

pots fer per aquesta persona: trucar-li, fer-li cas, fer-li un petó, preparar-li un regal... 

• ¿No és cert que ja ho creus una mica més això de poder curar? 

• I cada vegada que fem una cosa així, estarà una mica més a prop aquest Regne que 

demanem que vingui a nosaltres quan resem el Pare Nostre. 


