
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adaptació de Mc 12, 38-44) 

Jesús criticava molt els que fan les coses per ser vistos, els que sempre estan buscant 
els aplaudiments i que els altres els admirin. Un dia estava amb els seus amics en el 
temple. Hi havia un altar on les persones deixaven les seves ofrenes. I aquell dia hi 
havia molts rics que hi tiraven grans quantitats, amb molts gestos perquè tots els 
veiessin. Els amics de Jesús estaven bocabadats. Però Jesús es va fixar en una dona 
gran, una vídua, que hi tirava dues petites monedes. Ningú s’hi fixava. Només Jesús. 
Llavors, va cridar els seus amics i va assenyalar la dona. I els va dir: “Veieu aquesta 
dona? Doncs, encara que no ho sembli, ella és la que més ha donat perquè no ha donat 
del que li sobra, sinó del que necessita per viure”. 
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• Hola Jesús! Avui ens convides a no quedar-nos en la superfície, a la part de fora; i a mirar 

en el cor de les persones. 

• Jesús, no creus que les matemàtiques no et van gaire bé? Com pots pensar que la vídua 

ha donat més que tots? Si tots van veure que és la que menys va posar! 

• Això és veritat, però Jesús parla de posar vida, amor, de donar-se un mateix als altres... no 

de quantitats. 

• Ah! Ja ho entenc. O sigui que Jesús no mira com nosaltres mirem, que sovint ho comptem 

tot. Jesús, sense ni conèixer la vídua, ha vist les seves intencions en el fons del seu cor. 

• Això mateix, la vídua no buscava meravellar ningú, només desitjava oferir alguna cosa a 

Déu amb tot el seu cor, per poc que fos. 

• Jesús és capaç de mirar amb uns ull diferents, de veure l’interior de cadascú. 

• Pensa per un moment allò que en la teva vida fas bé com la vídua, allò que no et costa fer 

pels altres. Si estàs a classe li pots comentar molt baixet al company del costat, o a qui 

tinguis a prop. O, si estàs a casa, potser li pots comentar al teu pare o a la teva mare, si 

estàs amb ells. Si no, pensa-ho per a tu mateix.  

• Dono gràcies a Jesús per tot allò de bo que hi ha en la meva vida. Mentre escolto la cançó, 

li demano que em doni un cor nou. 

• Fes silenci. Deixa el que estàs fent. Respira profundament i tanca els ulls. Escolta es 

paraules que Jesús ens diu. 

• Para molta atenció a com reaccionen Jesús i els seus amics davant de les ofrenes que fa 

la gent. 



 
 

 

 
 

Abans d’acabar, vull posar en les teves mans totes les vídues del món, totes les persones 
que ho donen tot pels altres. Repetim després de cada frase: 

 
A les mares incansables,    ... A les mares incansables, 
als pares preocupats,    ...als pares preocupats, 
als mestres que volen entendre els seus alumnes, ... als mestres... 
als nens que s’acosten als que estan sols,  ...als nens... 
als pobres, als refugiats, a les persones sense llar;  ...als pobres... 
a tots, Senyor,      ... a tots, Senyor, 
ajuda’ns a elegir sempre el que és millor.  ... ajuda’ns... 
 
Glòria al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant, 
com era al principi, ara i sempre, 
pels segles dels segles. 
Amén. 

Agraïm, per acabar, la bona feina feta per Blanca Baurier, 
Carlos Baurier, Lucía Servole i Luis Portabella de Jesuïtes Sarrià 

- Sant Ignasi, que han posat la veu en off al projecte. 

 
 
 
 

Un cor nou 
 (Josep Miquel Cubeles) 

 
Senyor Jesús tu ets amb nosaltres; 

prou saps com som i el que ens convé. 
Estem oberts a l’Esperit 

i que Ell transformi els nostres cors. 
Cerquem amb tu força i alè 

per construir junts un món nou. 
 

Tu ens vols presents enmig dels joves, 
pobres petits ben estimats. 

Dona’ns, Senyor, la teva pau, 
la llum l’amor per compartir. 

No tenim por si tu ets present; 
confiem en tu, Senyor Jesús! 

 

 
 

Dona’ns un cor fratern i alegre 
ben generós per estimar; 

un cor tot nou a les mans teves, 
obert als joves i als infants. 

Dona’ns un cor fratern i alegre 
ben generós per estimar; 

un cor tot nou a les mans teves, 
gràcies, Senyor, per l’Esperit. 

 
 

La bona Mare ens acompanya 
i som germanes, som germans. 

Units a tu, Senyor Jesús, 
sentim la crida a caminar 

per construir el Regne nou, 
un món més just i més humà. 

 
 


