
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Hola, Jesús! Quan comença aquesta estona de pregària m’adono de com em ve de gust 

estar amb tu. Respiraré a fons, tranquil·lament, i intentaré relaxar-me, perquè de vegades 

porto moltes coses a dins del cap. Però amb tu, Jesús, en silenci, m’omplo de pau i em 

sento millor. 

 

(Adaptació de Jn 2, 1-11) 

Jesús, Maria i els deixebles estaven en un casament, en un poble que s’anomena Canà 
de Galilea. 
A mig banquet, Maria va veure que se’ls havia acabat el vi i li ho va dir a Jesús. Ell, al 
principi, li va dir que encara no era moment de començar a fer miracles. Però ella va 
insistir. 
Llavors Jesús va manar a uns criats d’omplir d’aigua unes grans gerres de terrissa. I 
després els va demanar que les hi portessin a l’encarregat del banquet. Quan ho van 
fer, en lloc d’aigua, hi havia vi. 
I l’encarregat del banquet, sense saber res del que havia passat, va felicitar el nuvi per 
haver deixat el millor vi per al final. 
Aquest va ser el primer signe de Jesús. 

Diumenge 16-gener-22 

• Avui anirem a una festa. A Jesús, en companyia de Maria i alguns amics el van convidar a 

un casament. ¿Et recordes de quan va ser l’última vegada que has estat en un casament? 

Segur que va ser un dia divertit, no és veritat?  

• És un dia d’alegria, de posar-se molt elegants, de trobada amb avis, oncles, cosins, amics 

i on el menjar és boníssim: tot un banquet! Veurem què va passar en el casament en què 

va estar Jesús. 

 

• -Vaja! ¿I just a la meitat del banquet es va acabar el vi? 

• -Sí, i saps per què? Perquè el vi era el que feia especial el banquet. Menjar amb aigua era 

el de cada dia, però el vi el reservaven només per a les festes. 

• -Ah, ¿això vol dir que potser hi ha coses que no poden faltar quan ens reunim els amics de 

Jesús? 

• -És clar! Allò on estiguem els amics de Jesús, cal intentar que no faltin aquestes coses que 

fan millor la vida. Ja saps quines, no? 

• -Sí, l’alegria, l’amistat, ajudar-nos com bons germans... Tot això fa que un dia qualsevol es 

converteixi com en una festa. 

• -I tots, tots, tots... estem convidats a participar d’aquesta festa. ¿Ho havies pensat alguna 

vegada? 



 
 

 

 
 

Pots demanar-li a Jesús que en tots aquests llocs del món no faltin mai persones que portin 
l’alegria de Jesús.: 

Si Tu hi ets… no hi falta res, Jesús.  / Si Tu hi ets…tot s’omple de sol. 
Si Tu hi ets…la tristesa es converteix en alegria. / Si Tu hi ets…se sent millor la veu dels altres. 
Si Tu hi ets…el meu cor batega més fort. / Si Tu hi ets…les pors no poden amb mi. 
Si Tu hi ets…tinc la força d’un gegant. / Si Tu hi ets, Senyor…la vida és infinitament millor.  
Si Tu hi ets… només si Tu hi ets. 

 
I que Maria ens ajudi i ens protegeixi. 

Mare, Maria, deixeble i amiga del Senyor, peregrina de la fe, 
guia els meus passos per caminar pels seus camins. 
Tan sols he sentit que pronunciaves paraules de goig i humilitat, silencis de vida i de bondat, 
tendresa de mare: “El meu esperit s’alegra en Déu”, “Perquè ha mirat la petitesa”, “Heus ací 
l’esclava del Senyor”, “Feu el que Ell us digui” 
 
“Faci’s, Senyor, la teva voluntat”, ho vas saber viure en profunditat. 
“Faci’s, en mi la teva voluntat”, ensenya’m a demanar. 
Tot ho guardaves en el cor, tot ho escoltaves, et deixaves fer, 
tot ho expressaves amb amor i amb senzillesa. 
 

Santa Maria, Mare de Déu, prega per tots nosaltres! 
Amén! 
 

Agraïm, per acabar, la bona feina feta per Elena Barba, Irene Casañas, Marc Marcè, i 
Albert Barba, de Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi que han posat la veu en off al projecte. 

• Maria cuida que no falti res; que tot estigui preparat per al banquet. I li demana a Jesús 

que retorni l’alegria a la festa fent que hi hagi vi. 

• A l’escola, a casa o al carrer... tu pots ser aquesta alegria que no pot faltar. ¿A qui 

t’agradaria encomanar la teva alegria? 

• Potser coneguis algun lloc on s’hagi acabat l’alegria i hi hagi persones patint; on no s’estigui 

bé perquè hi ha problemes, baralles i malentesos. 

 
 
 
 

Feu el que Ell us digui 
(Canta la teva fe) 

 
S’ha acabat el vi 

les previsions ens han fallat, 
i aquesta festa no podrà seguir endavant. 

Tots els convidats  
aviat haurem d’acomiadar 

perquè ara el vi ja s’ha acabat... 
 
 

 
Si feu el que Ell us digui 

mai no us mancarà de res, 
ja no haureu de tenir por. 
Si feu el que Ell us digui, 
al convit del seu amor, 

a la fi podreu brindar amb el vi millor! 
 

Si no queda amor 
les il·lusions s’apagaran 

i aquesta vida no podrà seguir endavant... 
Qualsevol rutina 

aigualida i sense gust 
només l’amor la pot canviar! 

  
 


