
 
 

 

 
 

• Com faig moltes setmanes, vull passar una estona amb tu, Jesús. Tanco els ulls. Escolto la 

música.  

(silenci amb música) 

• M’adono que tu estàs sempre a prop meu, encara que no sempre m’hi fixi. Estàs al meu 

interior, i estàs al meu voltant. Ets com una carícia.  Respiro a poc a poc mentre m’adono 

que estem junts. 

(silenci amb música) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adaptació de Lc 16, 19-31) 

Un dia més, Jesús va voler ensenyar algunes veritats als seus amics, utilitzant una 
història. Els va dir: 
“Hi havia un home ric que s’atipava amb grans banquets i vivia a cos de rei. A la porta 
de casa seva hi havia un home pobre, malalt i famolenc, anomenat Llàtzer. Demanava 
ajuda, però no li donaven ni les molles. El pobre va morir i se’n va anar al cel. El ric 
també va morir i se’n va anar a l’infern. I des d’allà, mirant lluny, va veure Llàtzer al cel. 
Llavors li va dir: «Si us plau, ajuda’m». 
Però Abraham, que estava al cel amb el pobre, li va dir: «¿No veus que tu ja ho vas 
tenir tot a la vida? ¿No recordes com de malament estava aquest home i no li vas fer 
cas?» 
El ric se’n va adonar. I es va penedir de no haver estat més atent. Llavors va dir: «¿pots, 
com a mínim, avisar els meus germans perquè no cometin el mateix error que jo?» 
Abraham li va dir: «Però si ja ho han sentit mil vegades». 
El ric va insistir: «És que, si no li ho diu un mort, no ho creuran». 
Abraham li va dir: «Mira, tots saben ja el que Déu vol: que les persones cuidin unes de 
les altres, que obrin el cor als més pobres i que comparteixin les seves riqueses. Si no 
ho entenen, és perquè no volen».” 

Diumenge 25-setembre-22 

• La història de Llàtzer i l’home ric és molt real. Hi ha moltes situacions semblants, gent molt 

rica i gent molt pobra. I el que vol Jesús és que aquells que són més afortunats en la vida 

ajudin a aquells que ho passen pitjor. 

• Pensa, per un moment, en les persones que tenen més sort. Pensa, a veure si coneixes 

algú de tots aquests: 

o Els més rics. 

o Els que tenen salut. 

o Els més populars, que tenen molts amics. 

o Els que li cauen bé a tothom. 

o Els que sempre treuen bones notes, de vegades quasi sense esforç. 

• Ara pensa en les persones que tenen menys sort: 

o Els més pobres. 

o Els que juguen bé a tot.  

 

 

 

 



 
 

 

 
 

Repetim ara, a poc a poc, les paraules d’Abraham, però com si les digués avui per a 
nosaltres. 

 
-Tu ja saps el que Déu vol.   Jo ja sé el que Déu vol. 
-Has de valorar el que tens.  He de valorar el que tinc. 
-Que cuidis dels altres.    Que cuidi dels altres. 
-Que comparteixis les teves riqueses. Que comparteixi les meves riqueses. 
-Que sigui feliç amb els altres.  Que sigui feliç amb els altres. 
 
Glòria al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant, 
com era al principi, ara i sempre, 
i pels segles dels segles. 
Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Aquí em tens! 
 (Canta la teva fe) 

 
Aquí em tens, 

Déu meu vull fer la teva voluntat. 
Vull oferir la vida de bon grat. 
Aquí em tens, aquí em tens! 

 
Aquí em tens, 

donant tot el que soc als meus germans, 
sabent que Tu prepares coses grans. 

Aquí em tens, aquí em tens! 
 

Em tens aquí, amb el cor ben disposat. 
Vull dir-te: Sí! Déu Estimat!!! 

Aquí em tens, Senyor!!! 
Vull cantar tota la vida, 

els teus favors, 
i dir ben alt, ben fort, 

la pregària del meu cor!!! 
 

Aquí em tens, Senyor!!! 
contemplant la teva glòria, 

descobrint-te en els més pobres, 
i anunciant el teu amor... aquí em tens! 

 
Aquí em tens, 

deixant enrere les pors del passat, 
vivint la teva crida amb fidelitat. 

Aquí em tens, aquí em tens! 
 

Aquí em tens, 
obrint els ulls a aquesta realitat, 

donant resposta per la comunitat. 
Aquí em tens, aquí em tens!!! 

  
  

 

o Els que estan malalts. 

o Els que no tenen amics. 

o Els que li cauen malament a altres. 

o Aquells a qui els costa més estudiar. 

o Els que són més maldestres en els jocs.  

• Doncs ara que has imaginat totes aquestes persones, pensa que el que Jesús vol és que 

creuem els ponts que ens separen i ajudem. Si vols, mentre sona la cançó, dibuixa en un 

paper un pont, o imagina’l  (pausa d’uns quants segons)... I després, dibuixa o imagina 

persones creuant d’un costat a l’altre. Els que tenen les mans plenes, les buiden en les 

mans de qui necessita amor i pau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agraïm, per acabar, la bona feina feta per Carla Pagès Mateu, 
Carla Herrero Nieto, Diego Font Sainz i Aleix Fune Sáez, de Jesuïtes 

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


