
 
  santfeliujove@bisbatsantfeliu.cat   www.bisbatsantfeliu.cat/santfeliujove                            
 
   Bisbat Sant Feliu                                                          @JovesSantFeliu 
 

 

 
 

Després del material del curs 2016 – 2017 Cura i 
acompanyament personal dels membres de la comunitat 
cristiana, us oferim un material amb unes propostes més 
pràctiques per a posar en marxa una pastoral des de 
l’acompanyament. Que ens ajudi a ser una Església 
testimoni d’amor en el món. 
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GUIA PER ALS ACOMPANYANTS 
 

PRESENTACIÓ 
 
- La nostra proposta no es limita a una conversa personal, sinó que és Déu 
mateix qui, a través del nostre servei, acompanya als i les joves. Per això, no 
hem de patir, ja que no estem sols. Podríem dir que el nostre 
acompanyament compta amb un "plus". Però perquè adquireixi aquest 
caràcter ens hem de servir d'alguns mitjans: la pregària, la Paraula de Déu i 
la vida. Aquesta Paraula es fa concreta en Jesús i la descobrim en l'Evangeli. 
Per això el text de l'evangeli serà la nostra eina perquè guiï (orienti) i aporti 
llum a la nostra tasca, així com a la vida dels que seran acompanyats. 
Seguirem el text, però no per tancar-nos-hi, sinó que aquest ens haurà de 
conduir a la vida i a la resposta personal. 
 
- No es tracta d’entendre tot el text, de dominar-lo, de sentir-nos segurs 
amb ell, de saber respondre les possibles preguntes que puguin sorgir. Es 
tracta de deixar-se afectar (interpel·lar) pel text, que aquest ens parli, i no 
d’una manera abstracta sinó que s’hi reflecteixi la pròpia vida. Es tracta de 
veure a quins aspectes de la nostra vida i persona ens evoca el text. Per tant 
ens fixarem en allò que ens cridi més l’atenció, en allò que ens convida a 
parar-nos i donar-li voltes, en allò amb el que trobem relació amb el nostre 
dia a dia, o en allò que apunta a la manera com volem viure. 
 
- Els textos seleccionats volen posar-nos en camí: el camí de seguiment de 
Jesús, el camí dels deixebles de Jesús. En els textos que es proposen 
trobarem ensenyaments de Jesús que fan referència a aquest seguiment: a 
la forma de vida que proposa Jesús. No ens fixarem només en Jesús, sinó 
també en els seus deixebles i en aquells a qui s’adreça i amb els que es 
troba. Ens fixarem en les seves actituds, reaccions, paraules, sentiments; ja 
que seran també una bona guia per nosaltres. Tots els textos són de 
l’evangeli de Marc, ja que és l’evangeli que dibuixa el camí discipular. Aquest 
seguiment sovint contrasta amb la nostra lògica habitual, trenca els nostres 
esquemes. Jesús dibuixa un camí que sovint ens resulta difícil de seguir. Per 
tant, és un seguiment que ens demanarà una conversió: un canvi de 
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mentalitat, un canvi de la nostra mirada envers la realitat, un canvi de la 
nostra manera de viure, un canvi de la nostra manera de relacionar-nos 
amb els altres i amb les coses. 
 
- Es proposa un ordre dels textos que concorda amb el curs normal de 
l'evangeli de Marc, ja que l'acompanyament pot ser una bona ocasió per 
aprofitar i fer una lectura continuada de tot l'evangeli. Seria bo animar a qui 
acompanyem a no limitar-se a llegir el text que proposem, sinó a llegir fins a 
aquell fragment, al qual li hauran de dedicar una especial atenció. No 
obstant no és necessari seguir l'ordre que es proposa, sinó que es poden 
anar proposant també en funció de la necessitat que detecti l'acompanyant. 
A més, si l'acompanyant creu que al seu acompanyat li podria ajudar un 
fragment de l'evangeli que en aquesta selecció no apareix, que el proposi (si 
creu que és necessari pot demanar ajuda a la Comunitat d’Acompanyants 
per preparar-lo). 
 
- Aniran sorgint altres temes i inquietuds en la mesura que es vagin 
compartint els textos i es relacionin amb la vida de cada un dels 
acompanyats, a les que l’acompanyant haurà d’anar donant resposta (per 
tant serà bo que l’acompanyant pugui apuntar quins són aquests temes, 
inquietuds o dubtes). 
 
- L’acompanyant disposarà d’uns documents on hi haurà el fragment de 
l'evangeli i una proposta per guiar la lectura i reflexió/meditació de 
l'acompanyat. 
A l'acompanyat és millor que no se li doni aquests documents, sinó només la 
referència perquè ho llegeixi directament del Nou Testament. També se li ha 
de dir que porti una llibreta personal on podrà apuntar les pautes (guia de 
lectura) que l'acompanyant consideri oportunes, i on haurà d'apuntar allò 
que voldrà compartir en la següent trobada. 
 
Si necessiteu ajuda per donar resposta a possibles preguntes sobre els 
textos de l'evangeli que puguin sorgir en l'acompanyament, així com les 
diferents demandes que us facin sobre altres temes, podeu adreçar-vos a la 
Comunitat d’Acompanyants. 
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SELECCIÓ DE TEXTOS 
 

I. Mc 1, 14-15: Inici de la predicació a Galilea. 
II. Mc 2, 13-17: Jesús crida Leví, un publicà. 
III. Mc 4, 1-9: Paràbola del sembrador (+ Explicació de la 
paràbola: Mc 4, 13-20) 
IV. Mc 5, 21-43: Guarició d’una dona amb hemorràgies. La filla 
de Jaire retornada a la vida. 
V. Mc 8, 31-38: Jesús anuncia la seva mort i resurrecció. 
VI. Mc 9, 33-37: El més important. 
VII. Mc 10, 17-31: L’home ric. 
VIII. Mc 12, 28-34: El primer manament. 
IX. Mc 14, 22-26: L’últim sopar. 
X. Mc 14, 32-42: Pregària de Jesús a Getsemaní. 
XI. Mc 15, 33-41: Mort de Jesús. 
XII. Mc 16, 1-8: El sepulcre buit. 
 

 
• Les diverses lectures que es poden fer del text: 
Quan llegim un text el podem tractar de diverses maneres, des de diverses 
òptiques o perspectives. Podem acostar-nos a l’evangeli des d’una lectura 
intel·lectual/tècnica, existencial, afectiva, o de fe. Tot i que la lectura 
intel·lectual és molt important, per al context de l’acompanyament ens 
interessa més fixar-nos en l’existència, l’afectiva, i la de fe. 
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Lectura intel·lectual: en 
aquesta intentem comprendre 
el text, esbrinar quin és el seu 
significat per si mateix. Per això 
ens fixem en el significat de les 
paraules, el context social, els 
recursos literaris, etc. 

Lectura existencial: es produeix 
quan ens sentim identificats 
amb el text. Quan reconeixem 
que aquest parla de la nostra 
pròpia vida i ens parla a 
nosaltres personalment. Es 
tracta de ser capaços 
d’identificar el que explica el 
text amb situacions concretes, 
o d’aplicar el text a 
la nostra vida. 
 

Lectura afectiva: es produeix 
quan el text suscita en 
nosaltres emocions, consol, etc. 
Consisteix a situar-nos a 
l'escena, a introduir-nos com si 
hi fóssim presents. Es tracta de 
contemplar els personatges, 
l'acció. En el cas dels evangelis 
es tracta de fixar-nos 
molt en Jesús i contemplar les 
seves paraules, els seus gestos, 
la seva 
mirada; imaginant-nos que es 
dirigeix a nosaltres. 

Lectura de fe: es tracta de 
descobrir en el text la Paraula 
de Déu que ens parla a 
nosaltres personalment i ens 
demana una resposta. És quan 
el text ens suscita esperança, 
confiança i ganes de seguir la 
voluntat de Déu per mitjà d'una 
resposta d'amor cap aquest, i 
cap als altres. Per a aquesta 
lectura és necessari el silenci, i 
buidar-nos de les nostres 
pròpies idees, projectes, 
imaginacions, voluntat. 
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PER L’ACOMPANYANT 
 
- No estem sols en la nostra tasca: és Déu qui acompanya. Per això està bé 
que incorporem en la nostra pregària a aquells qui acompanyem, que 
preguem per ells, que oferim a Déu allò que van compartint amb nosaltres i 
li demanem ajuda per poder ser bons instruments d’Ell. 
 
- És important començar les trobades fent una petita pregària: llegir el text 
de l’evangeli que toca aquell dia, deixar un breu moment de silenci, demanar 
que Déu (que l’Esperit Sant) sigui el que ens acompanyi i ens doni llum en 
aquesta estona que compartireu. 
 
- Està bé que l'acompanyant es prepari per al seu servei abans de realitzar-
lo: repassant el que fareu en la trobada que tindreu, el fragment de 
l’evangeli que tractareu, així com el que li oferirem; també està bé que 
l’acompanyant pregui abans de la trobada amb el seu acompanyat. Per 
això, a continuació es proposen dos textos que volen ajudar a la pregària i 
meditació de l’acompanyant en relació a la seva tasca: 
 
Col 3, 16 

Que la paraula de Crist habiti en vosaltres amb tota la seva riquesa; instruïu-vos i 

encamineu-vos els uns als altres en tota mena de saviesa; moguts per la gràcia de Déu, canteu-li en els 

vostres cors amb salms, himnes i càntics de l'Esperit. 

 
 
Mc 6, 7-13 (Missió dels dotze) 

Llavors va cridar els Dotze i començà a enviar-los de dos en dos. Els donà poder sobre els esperits malignes i 

els instruïa dient: 

--No prengueu res per al camí, fora del bastó: ni pa, ni sarró, ni cap moneda.  Poseu- vos les sandàlies, però 

no us emporteu dos vestits. 

I els deia encara: 

--Quan entreu en una casa, quedeu-vos-hi fins que deixeu aquell lloc. Si una població no us acull ni us 

escolta, sortiu-ne i espolseu-vos la pols dels peus com a acusació contra ells. 

Ells se'n van anar i predicaven a la gent que es convertissin. Treien molts dimonis i curaven molts malalts, 

ungint-los amb oli. 
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PRIMERA TROBADA 
 

CONVERSA PERSONAL 
 
Comencem establint una conversa personal amb quatre objectius: 
 
Conèixer millor a l'altre 
Mostrar interès cap a l'altre 
Fer-nos una idea de qui és la persona a qui 
acompanyarem 
Feedback: que l’altre també ens conegui una mica 
 
Temes que poden sortir a la conversa, que podríem preguntar: 
 
- Situació familiar 
- Estudis: què fa, com li va. 
- Cercles d’amistat i relacions. 
- Aficions/ dedicacions: que fa al 
temps d’oci, si practica algun 
esport, si fa música,…. 
- Interessar-nos per com està en 
general (“estat vital”). 

- Preguntar com es troba als grups 
de joves, a la parròquia. 
- Podem interessar-nos per com és 
que ha acceptat la proposta de 
l’acompanyament: preguntar que 
s’imagina que és, que espera. 

 
L’acompanyant també pot compartir alguna informació: què 
estudia/treballa, aficions, que fa durant la setmana, …; però no cal explicar 
moltes coses, ni entrar massa en detalls. 
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EXPLICACIÓ: Què és l’acompanyament 
 
Tot seguit, els hi expliquem en què consistirà això de l'acompanyament, de 
què es 
tracta, quin és l'objectiu. 
S'ofereixen uns punts sintètics que poden ajudar a aquesta explicació: 
 
És una proposta que se'ns ofereix 
des de les parròquies perquè 
creixem en la nostra vida com a 
persones i com a cristians. 

No es tracta d’una teràpia o 
d’explicar tots els problemes 
esperant una ràpida solució. Podem 
parlar del que ens passa, dels 
problemes, però no ens limitarem a 
això. 

És un mitjà per deixar-nos 
acompanyar per Déu. 

Seguirem l’evangeli. 

La persona que ens acompanya ens 
ajuda a descobrir com Déu està 
present en la nostra vida: què ens 
diu, com ens ajuda, què ens demana. 

Ens reunirem cada tres setmanes (Al 
final de cada trobada posem la data 
del pròxim dia que ens reunirem). 
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PER LA SEGÜENT TROBADA 
 
Un cop hem explicat en què consisteix l'acompanyament, els hi proposem 
dues coses que serviran per a la pròxima trobada: 
 
• Els hi proposem que ens escriguin una carta en la qual ens han d'explicar 
el seu testimoni de fe (com si li hagués d'explicar a algú de la seva edat, o a 
algú no creient, per què creu en Déu). Proposem algunes preguntes que 
ajudin: 

- Què significa per tu creure en Déu, tenir fe, ser cristià? 
- Com expresses el fet de ser cristià, com es concreta: 
pregària, eucaristia, servei,… 
- Ha canviat quelcom en la teva vida, en les teves 
relacions des de que participes dels grups de joves de la 
parròquia, des de que ets més conscient de la teva fe? 
- Què significa per a tu formar part de la parròquia, dels 
grups de joves? Per què hi vas? 
- Quines són les teves dificultats per creure, per ser 
cristià/cristiana? 

 
No es tracta de que ho contesti tot, i si diu que no s’ha plantejat aquestes 
coses no passa res: perquè l’important és que l’escrit pot ser un bon mitjà 
per fer-nos una idea d’on partim. És quelcom a partir del que es pot 
començar a parlar a la següent trobada. 
• Proposem el primer fragment de l'evangeli de Marc: Mc 1, 14-15. Li diem que 
dediqui una estona en que pugui llegir-lo amb calma, i pugui fer una mica 
de silenci. Que no es preocupi per si li costa o no l'entén, que el llegeixi, que 
li doni voltes. Li donem les pautes per abans de la lectura que hi ha al 
document propi del fragment. Diem que el dia següent el comentem, així que 
si vol, s'apunti allò que li hagi sorgit de l'estona que ha dedicat. 
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Observacions: 
- Se li ha de dir que porti el Nou Testament. 
- Se li ha de dir que ha d’agafar una llibreta on apunti el que vol 
compartir a l’acompanyament, així com allò que treu de la lectura 
de l’evangeli; i on també haurà d’apuntar el que l’acompanyant li 
proposa per a la següent trobada, així com les pautes que 
l’ajudaran a la lectura. 
- S’ha de pensar quin és el millor espai per a la trobada. La 
primera vegada potser sí que pot estar bé anar a un lloc per 
prendre un cafè; però després s’hauria de buscar un lloc on es 
pogués parlar amb calma i hi hagués intimitat. (Potser els locals 
de la parròquia). 
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Mc 1, 14-15: Inici de la predicació a Galilea 
 
14 Després que Joan fou empresonat, Jesús anà a 

Galilea i anunciava la bona nova de Déu. 15 Deia: 

--S'ha complert el temps i el Regne de Déu és a 

prop. Convertiu-vos i creieu en la bona nova. 

 
Pautes per guiar la lectura: 

 Amb aquest breu fragment comença l’activitat missionera de Jesús, aquí 
comença el seu camí; i nosaltres el comencem amb Ell. 

 Llegim amb calma, més d’un cop, deixant que les paraules ressonin en 
nosaltres. Podem marcar allò que ens crida més l’atenció. Podem apuntar 
allò que ens ve a la ment quan llegim el text, el que ens suggereix. 

 Ens fixem en la frase que diu Jesús, i la repetim, la meditem i rumiem: què 
significa per a mi aquesta conversió? què és la bona nova? què és el 
regne de Déu? 

 
Per comentar: 

 Conversió: vol dir canviar de mentalitat, canviar de pensament. En la 
mentalitat hebrea vol dir tornar a Déu. El camí de seguiment de Jesús, el 
camí de deixeble, sovint contrasta amb les idees i formes de fer habituals; 
per això necessitem un canvi de “xip”, un canvi de mirada, de relacionar-
nos amb els altres i les coses. La conversió que ens demana Jesús és un 
canvique implica tota la vida de la persona. En aquest canvi la persona 
passa d’estar només pendent de si mateixa a estar més pendent de Déu i 
dels altres, que ocupen un lloc principal en la seva vida. 

 Bona nova: és l’anunci que fa Jesús dient que el Regne de Déu ja ha 
arribat, ja està entre nosaltres, ja podem gaudir d’aquest. El Regne de 
Déu, és poder 
conviure d’una manera molt directa amb Déu, és gaudir de la presència 
de Déu, poder parlar amb ell, poder veure’l. Amb Jesús ha arribat el 
Regne de Déu perquè Ell és Déu que s’ha fet home, perquè tots els homes 
puguin gaudir d’aquesta gran cosa que és compartir la vida amb Déu. 
Per això no em de pensar tant en un lloc físic, sinó en la persona de 
Jesús: en la mesura que el seguim i ens assimilem a Ell. Ara bé, aquest 
Regne de Déu no és (encara) evident, ni immediat; per això Jesús diu que 
cal la conversió i la fe per descobrir-lo i gaudir-lo. 
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SEGONA TROBADA 
 

CONVERSA PERSONAL 
Comencem preguntant-li com ha anat aquest període de temps des de que 
ens vam reunir fins ara. Podem preguntar també com ha anat la setmana 
santa, i les diverses activitats (si hi va anar). 
L’objectiu és fer una mica de conversa per entrar en situació, per trencar el 
gel; però no s’ha d’allargar massa. 

COMENTEM el testimoni 
- Li demanem si vol compartir amb nosaltres l’escrit. Potser li podem dir que 
destaqui els punts més importants, i li podem demanar si ens dóna la carta 
per poder-la llegir amb més calma. 
- El més important és escoltar el testimoni, estar atents. Potser al final es pot 
remarcar algun punt que us ha cridat l’atenció, es pot entrar a comentar 
una mica coses que ha dit però per fer feed-back, no per solucionar res en 
aquell moment. 

COMENTEM l’Evangeli: Mc 1, 14-15 
- Li demanem que comparteixi com ha anat l’experiència de llegir l’evangeli: 
com es va trobar, què li ha costat. 
- Li demanem que ens comenti allò que ha tret, allò que ha remarcat, del 
fragment. 
- Remarquem els dos punts que destaquen en el fragment (conversió i bona 
nova) que apareixen al document propi del fragment. 
- Explicar per què seguim l’Evangeli en les nostres trobades: 
- El principal motiu és perquè volem que l’evangeli guiï i doni llum a la 
nostra vida. 
- L’evangeli és un lloc concret on trobem i coneixem a Déu. 
- Podem explicar els guions 2 i 3 de la presentació del document: Guia 
per als acompanyants 
- Podem explicar les diferents lectures que podem fer del text que hi ha 
al document: Guia per als acompanyants. 
- Proposar que es pot fer una lectura continuada de l’Evangeli de Marc, 
tenint com a 
referència i pauta els fragments que anem proposant. 
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PER LA SEGÜENT TROBADA 
• Proposem el segon fragment de l'evangeli de Marc: Mc 2, 13-17. 
Li donem les pautes per abans de la lectura que hi ha al document propi del 
fragment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***NOTA PER L’ACOMPANYANT 
D’ara endavant trobaràs l’esquema per a cadascuna de les successives 
trobades amb l’adolescent o el jove, on hi haurà el text bíblic, unes pautes 
per guiar la lectura i elements a comentar. 
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Mc 2, 13-17: Jesús crida Leví, un publicà 
 
13 Jesús tornà a sortir cap a la vora del llac. 

Tothom venia a trobar-lo i ell els ensenyava. 

14 Tot passant, veié Leví, fill d'Alfeu, assegut al 

lloc de recaptació d'impostos, i li digué: 

--Segueix-me. 

Ell s'aixecà i el va seguir. 

15 Després es posà a taula a casa d'ell, i molts 

publicans i altres pecadors es posaren també a taula 

amb Jesús i els seus deixebles; eren molts els qui el 

seguien. 16 Llavors, quan els mestres de la Llei del 

grup dels fariseus veieren que Jesús menjava amb 

els pecadors i els publicans, digueren als deixebles: 

--Com és que menja amb els publicans i els 

pecadors? 

17 Jesús ho va sentir i els digué: 

--El metge, no el necessiten els qui estan bons, sinó 

els qui estan malalts. No he vingut a cridar els 

justos, sinó els pecadors. 

 
Pautes per guiar la lectura: 

 Jesús es fixa en Leví, el mira i l’escull. Situat en l’escena que descriu 
l’evangeli i contempla (imagina com devia ser) la mirada de Jesús a Leví. 
Imagina que Jesús també et mira a tu. Potser t’ajuda a introduir-te a 
l’escena el quadre de Caravaggio: La vocació de Sant Mateu.  

 Fixa’t en les paraules de Jesús, en la crida: “Segueix-me”. Com ressona en 
tu aquesta paraula? Què significa per a tu seguir Jesús? El segueixes? 
Com ho concretes? 

 Jesús és el metge: tens necessitat de Jesús, o estàs del tot sa? De què 
necessites ser guarit/guarida? 

 
Per comentar: 

 El més central és la crida que fa Jesús a Leví a seguir-lo. Jesús crida als 
seus deixebles a que el segueixin i d’aquesta manera defineix quina és la 
seva relació: estar amb Jesús, ser el seu amic, és seguir-lo. Però no es 
tracta només d’una imitació de tot el que Jesús fa, sinó d’una unió vital 
més intima, es tracta de viure units a Jesús, en comunió (“comuna unió”, 
compartir una mateixa vida). Seguim a Jesús amb la nostra pròpia vida. 
El deixeble ho deixa tot (Leví s’aixeca amb immediatesa de la taula de 
recaptació) per esdevenir nou. Aquesta novetat es manifesta per mitjà del 
seguiment: canviar la forma de vida, noves relacions, implica negar-se a 
si mateix, carregar la pròpia creu. És Jesús qui pren la iniciativa de cridar 
els seus deixebles, els escull.  
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 Un altre aspecte important és que Leví és un publicà. Els publicans eren 
jueus acomodats que s’encarregaven de cobrar els impostos. Per poder 
fer aquesta tasca havien de pagar abans als  
romans el lloguer de la seva plaça de recaptadors. Per això havien 
d’obtenir durant un any la suma arrendada i allò que recaptava de més 
s’ho quedaven per ells, per aquest motiu tenien mala fama perquè molts 
es prestaven a la corrupció (demanar més del que necessitaven, abusar). 
A causa d’aquesta funció que tenien se’ls considerava col·laboradors de 
les forces paganes d’ocupació (els romans). El publicà, per la seva 
professió, era considerat pecador i per això era rebutjat pels homes 
piadosos (fariseus, mestres de la llei).  

 En la segona part veiem que Jesús comparteix la taula a casa de Leví. 
Menjar amb pecadors i publicans és un acte de comunió: Jesús 
materialitza el seu compromís i solidaritat amb ells, es posa de la seva 
part. Aquest gest és el motiu de la crítica dels opositors de Jesús. 
Aquesta comunió de taula, en contrast amb la segregació dels escribes 
dels fariseus, és un gest simbòlic inicial (previ) de la realització del regnat 
salvífic de Déu. Aquesta comunió no es limita a l’àmbit humà, ja que fa 
referència a la unió amb Déu per mitjà de Jesús. 

 La frase final (verset 17) de Jesús, és una sentència programàtica una 
declaració d'intencions de Jesús, l'anunci de què ha vingut a fer: ha 
vingut a curar, a salvar, als malalts, als imperfectes, als pecadors, als 
pobres, als qui pateixen. Aquesta intenció de Jesús es comença a 
realitzar en la seva crida i seguiment: Jesús es fixa en Leví, un pecador, i 
la seva elecció perquè el segueixi ja és l'inici d'aquest guariment i 
salvació; és una nova oportunitat per viure plenament. 

 
  

15 



 
  santfeliujove@bisbatsantfeliu.cat   www.bisbatsantfeliu.cat/santfeliujove                            
 
   Bisbat Sant Feliu                                                          @JovesSantFeliu 
 

Mc 4, 1-9.13-20: Paràbola del sembrador i explicació de la 
paràbola 
 
1 Jesús es posà altra vegada a ensenyar vora el llac. 

Es reuní tanta gent entorn d'ell, que va haver de 

pujar en una barca. S'assegué a la barca, dintre el 

llac, i la gent es quedà a terra, vora l'aigua. 2 Ell els 

ensenyava moltes coses en paràboles. Tot instruint-

los deia: 

3 --Escolteu: Un sembrador va sortir a sembrar. 

4 Tot sembrant, una part de les llavors va caure 

arran del camí; vingueren els ocells i se la van 

menjar. 5 Una altra part va caure en un terreny 

rocós, on hi havia poca terra, i de seguida va 

germinar, ja que la terra tenia poc gruix; 6 però, 

quan sortí el sol, recremà la planta, i es va assecar, 

perquè no tenia arrels. 7 Una altra part va caure 

enmig dels cards; els cards van créixer i l'ofegaren, 

i no va donar fruit. 8 Però una part de les llavors va 

caure en terra bona, i va pujar i va créixer fins que 

donà fruit: unes llavors van donar el trenta, unes 

altres el seixanta, unes altres el cent per u. 

9 I deia: 

--Qui tingui orelles per a escoltar, que escolti. 

13 I afegí: 

--Si no enteneu aquesta paràbola, com podreu 

entendre totes les altres? 14 El sembrador sembra 

la paraula. 15 Els uns són els d'arran del camí, on 

és sembrada la paraula; quan l'han escoltada, tot 

seguit ve Satanàs i s'enduu la paraula sembrada en 

ells. 16 Els altres són els de la llavor sembrada en 

un terreny rocós; així que escolten la paraula, de 

seguida la reben amb alegria, 17 però no tenen cap 

arrel dintre d'ells, són inconstants: tan bon punt la 

paraula els porta tribulacions o persecucions, 

sucumbeixen tot seguit. 18 Els altres són els de la 

llavor sembrada enmig dels cards; aquests són els 

qui escolten la paraula, 19 però les preocupacions 

d'aquest món, la seducció de les riqueses i les 

altres cobejances els envaeixen i arriben a ofegar-

la; per això no dóna fruit. 20 Els darrers són els de 

la llavor sembrada en terra bona; aquests escolten 

la paraula, l'acullen i donen fruit: uns el trenta, uns 

altres el seixanta, uns altres el cent per u. 

 
Pautes per guiar la lectura: 

 Les paràboles són un gènere literari (un tipus de relat) que permeten al 
lector introduir-se en el relat, en l’escena, i el mouen a posicionar-se, 
situar-se, identificar-se amb algun dels elements de la narració.  

 On et situes tu en aquesta paràbola? Tu ets la llavor, en el moment 
present a on et trobes: arran del camí, a les roques, als cards, a la terra 
bona? Per què: què és el que et fa adonar que vitalment estàs en aquest 
moment? (Pensa en situacions concretes del dia a dia que t’ajudin a 
detecatar en quin lloc estàs) 

 En quin lloc Déu vol que germini la teva llavor? A què et mou Déu a través 
del text? En quin lloc t’agradaria estar? Quina és la teva voluntat? 
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Per comentar: 

 La paràbola del sembrador no necessita molt de comentari, ja que el 
mateix Jesús ens ofereix l’explicació/interpretació del que vol dir.  

 Per tant pel seu caràcter de paràbola, i per l’oportunitat d’identificar-nos 
i situar-nos en el text que permet aquest gènere literari; més que 
destacar els punts més importants de significat del text, serà una ocasió 
privilegiada per parlar de la pròpia vida a partir d’aquest relat.  

 Només un apunt sobre el final del fragment que fa referència a donar 
fruit. Déu Pare és el sembrador i Jesús és la paraula. Jesús es fa home 
perquè tots els homes tinguin vida per sempre. Tot el que ell fa és en 
favor de nosaltres. Per tant créixer en la terra bona de Déu donarà uns 
fruits que estan destinats a donar la vida als altres. Jesús ens està dient 
que donarem més fruit en la mesura que la nostra voluntat s’assimili amb 
la seva, en la mesura que visquem donant la vida pels altres, igual que ell 
va fer i fa. 
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Mc 5, 21-43: Guarició d’una dona amb hemorràgies. La filla de 
Jaire retornada a la vida 
 
21 Jesús travessà el llac amb la barca i va tornar a 

l'altra riba. Molta gent es reuní al seu voltant, i ell 

es quedà vora l'aigua. 22 Llavors arriba un dels 

caps de la sinagoga, que es deia Jaire, i, així que el 

veu, se li llança als peus 23 i, suplicant-lo amb 

insistència, li diu: 

--La meva filleta s'està morint. Vine a imposar-li 

les mans perquè es curi i visqui. 

24 Jesús se n'anà amb ell. El seguia molta gent que 

l'empenyia pertot arreu. 

25 Hi havia una dona que patia d'hemorràgies des 

de feia dotze anys. 26 Havia sofert molt en mans 

de metges i s'hi havia gastat tot el que tenia, però 

no havia obtingut cap millora, sinó que anava de 

mal en pitjor. 27 Aquesta dona, que havia sentit 

parlar de Jesús, se li va acostar per darrere enmig 

de la gent i li tocà el mantell, 28 perquè pensava: 

«Només que li pugui tocar la roba, ja em curaré.» 

29 Immediatament va deixar de perdre sang i sentí 

dintre d'ella que estava guarida del mal que la 

turmentava. 30 Jesús s'adonà a l'instant de la força 

que havia sortit d'ell i es girà per preguntar a la 

gent: 

--Qui m'ha tocat la roba? 

31 Els seus deixebles li contestaren: 

--¿Veus que la gent t'empeny pertot arreu i encara 

preguntes qui t'ha tocat? 

32 Però Jesús anava mirant al seu voltant per veure 

la qui ho havia fet. 33 Llavors aquella dona, que 

sabia prou bé què li havia passat, tremolant de por 

es prosternà davant d'ell i li va explicar tota la 

veritat. 34 Jesús li digué: 

--Filla, la teva fe t'ha salvat. Vés-te'n en pau i 

queda guarida del mal que et turmentava. 

35 Mentre Jesús encara parlava, en van arribar uns 

de casa del cap de la sinagoga a dir-li: 

--La teva filla s'ha mort. Què en trauràs, d'amoïnar 

el Mestre? 

36 Però Jesús, en sentir aquestes paraules, digué al 

cap de la sinagoga: 

--No tinguis por; tingues només fe. 

37 I no va permetre que l'acompanyés ningú, fora 

de Pere, Jaume i Joan, el germà de Jaume. 38 Quan 

arriben a casa del cap de la sinagoga, veu l'aldarull 

de la gent, que plorava i feia grans planys. 39 Entra 

a la casa i els diu: 

--Què són aquest aldarull i aquests plors? La nena 

no és morta, sinó que dorm. 

40 Ells se'n burlaven, però Jesús els treu tots fora, i 

pren només el pare i la mare de la nena i els qui 

l'acompanyaven, entra al lloc on era la nena, 

41 l'agafa per la mà i li diu: 

-- Talita, cum —que vol dir: «Noia, aixeca't.» 

42 A l'instant la noia es va aixecar i es posà a 

caminar. Tenia dotze anys. Tots quedaren 

sorpresos i no se'n sabien avenir. 43 Però Jesús els 

prohibí que ho fessin saber a ningú. I els digué que 

donessin menjar a la noia. 
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Pautes per guiar la lectura: 

 Déu i Jesús ens acompanyen en el dolor, el patiment, la malaltia, els 
problemes i preocupacions.  

 Tu de què necessites ser guarit/da? T’adreces a Jesús en la teva 
necessitat? Amb esperança? Amb fe? 

 Sabries identificar algun esdeveniment de la teva vida en el qual hagis fet 
experiència de sentir-te guarida-alliberada? Quina relació té aquesta 
experiència amb Déu, amb Jesús? 

 I tu, et sents mogut a guarir-ajudar als que pateixen, als qui estan 
malalts, als pobres i als necessitats? Com ho fas? Recordes alguna 
experiència?  

 També pots fer una estona de meditació contemplació, i aturar-te en les 
següents paraules de Jesús, deixant que ressonin en tu, repetint-les, i 
estant atent per veure que es desperta en el teu interior:  

“No tinguis por, tingues només fe” 
“Talita cum, Noia aixeca’t” 

 
Per comentar: 

 El fragment reflecteix dues guaricions de Jesús: a una dona amb 
hemorràgies, i a la filla de Jaire que s’està morint. 

 En la seva vida pública Jesús es comunicava amb els altres per mitjà de 
gestos i paraules. Les guaricions són un dels gestos de Jesús que estan 
dins dels que anomenem miracles.  

 Els miracles són un signe de la força i autoritat de Jesús. Presenten i 
revelen (en la seva humanitat) la seva identitat: Jesús és Déu. Però no són 
actes de força repressors i autoreferencials: els miracles sempre estan 
orientats als altres i són un signe, un avançament, de la Bona Nova de 
Jesús, és a dir, un signe del Regne de Déu, de la Resurrecció, quan la 
malaltia i la mort no existiran. Els miracles són signes que reforcen la fe i 
obren a l’esperança.  

 Els miracles són accions sobrenaturals, extraordinàries, sorprenents, 
inexplicables, que ens obren al misteri, és a dir, a allò que ens sobrepassa 
i no podem esgotar, ni entendre completament. En el fragment es pot 
veure que la reacció dels qui presencien el miracle de guarició de la filla 
de Jaire és de sorpresa i incomprensió.  
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 És important observar com són els altres, els necessitats, els qui volen ser 
guarits, els qui  
s’apropen a Jesús. Ells moguts per la fe i l’esperança s’apropen a Jesús 
lliurement. En l’episodi de la dona amb hemorràgies es veu molt clar que 
el punt de partida que origina el miracle és la seva fe, ja que només 
tocant Jesús queda guarida. En l’escena veiem que Jesús obra 
passivament. És la fe que salva. També és important fixar-nos com Jesús 
no anuncia el miracle, fins que la dona reconeix el que ha fet.  

 També Jaire s’apropa a Jesús amb fe i esperança perquè guareixi a la 
seva filla. Però quan mor aquesta fe i esperança sembla que s’esvaeixin, 
com si el poder de Jesús ja no pogués actuar. Novament Jesús amb les 
seves paraules ens recorda la importància de tenir fe. Novament veiem 
com és la fe la que fa possible el miracle, com és la fe en Jesús la que 
salva.  

 Al final del fragment trobem un tret característic de l’evangeli de Marc: el 
secret messiànic. Jesús prohibeix als seus que expliquin el que han vist. 
És una mostra de com Jesús vol gestionar el seu poder i força. Els jueus 
esperaven un messies triomfador, un líder polític alliberador. El secret 
messiànic té per objectiu no alimentar aquesta esperança. Jesús és un 
messies diferent, l’accent del qual és el servei, l’amor, la senzillesa, i al 
qual accedim per mitjà de la fe. 
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Mc 8, 31-38: Jesús anuncia la seva mort i resurrecció 
 
31 Llavors començà a instruir-los dient: 

--Cal que el Fill de l'home pateixi molt. Els 

notables, els grans sacerdots i els mestres de la Llei 

l'han de rebutjar, ha de ser mort, i al cap de tres 

dies ha de ressuscitar. 

32 I els ho deia amb tota claredat. Aleshores Pere, 

prenent-lo a part, es posà a renyar-lo. 33 Però Jesús 

es girà i, davant els deixebles, renyà Pere dient-li: 

--Vés-te'n d'aquí, Satanàs! No veus les coses com 

Déu, sinó com els homes. 

34 Llavors va cridar la gent i els seus deixebles i 

els digué: 

--Si algú vol venir amb mi, que es negui a ell 

mateix, que prengui la seva creu i que em segueixi. 

35 Qui vulgui salvar la seva vida, la perdrà, però el 

qui la perdi per mi i per l'evangeli, la salvarà. 

36 Què en treu l'home de guanyar tot el món si 

perd la vida? 37 Què no donaria l'home a canvi de 

la seva vida? 38 Si algú s'avergonyeix de mi i de 

les meves paraules davant aquesta generació 

adúltera i pecadora, també el Fill de l'home 

s'avergonyirà d'ell quan vindrà amb els sants 

àngels en la glòria del seu Pare. 

 
Pautes per guiar la lectura: 

 Marca allò que et cridi l’atenció del text, allò amb el que et sentis 
identificat, allò que t’interpel·la, que et parla, que t’interroga, que 
t’incomoda, allò que no comprens. 

 A què creus que et convida personalment Jesús amb les seves paraules? 
A què t’anima?  

 Et proposo que t'aturis en les següents paraules de Jesús, i les llegeixis 
lentament, més d'un cop, i que facis silenci, i estiguis atenta a veure què 
succeeix en el teu interior, a què et mouen aquestes paraules: 

“Si algú vol venir amb mi, que es negui a ell mateix, que prengui la 
seva creu i que em segueixi. Qui vulgui salvar la seva vida, la 
perdrà, però el qui la perdi per mi i per l'evangeli, la salvarà. Què 
en treu l'home de guanyar tot el món si perd la vida?” 

 
Per comentar: Escola de vida de Jesús (1) 

 Si en l'anterior fragment ens fixàvem en els gestos de Jesús, en aquest 
ens fixem en les paraules, concretament en els seus ensenyaments.  

 De nou està mostrant com és el seu messianisme: no triomfalista, com 
esperen els jueus, els homes, Pere; sinó un messies que dins dels 
esquemes de la lògica humana és un perdedor. És el messies que carrega 
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amb el patiment i les dificultats, les assumeix i avança amb elles, el 
messies que dóna la vida pels altres. 

 Trobem un altre element característic de l'evangeli de Marc: les 
paradoxes evangèliques. Per  
guanyar la vida, l'has de "perdre", és a dir, entregar-la en favor dels altres. 
Per esdevenir feliç i lliure, has de carregar amb els propis límits, 
dificultats, patiments. Com pot ser això? De nou, com passava en el cas 
dels miracles, entrem en la dimensió del misteri, d'allò que se'ns escapa. 
Però podem intentar esbossar una aproximació, contrastant la nostra 
mirada amb la de Jesús. Això és el que li recrimina Jesús a Pere. Pere té 
una mirada estreta, circumscrita al món i a les seves coses; mentre que 
Jesús té una mirada amplia que abasta tot el que és: la vida, l'existència. 
Ell no està limitat a la lògica del món, veu més enllà i per això pot 
formular aquestes aparents contradiccions. Aquí novament apareix la 
necessitat de la fe: Jesús amb el seu retret a Pere, l'està convidant a 
refiar-se d'ell, que confiï per mitjà de la fe en la seva mirada; i l'obre a 
l'esperança, ja que no tot es limita al que ell veu, ja que la mort no és el 
final. 
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Mc 9, 33-37: El més important 
  
33 Arribaren a Cafarnaüm. Un cop a casa, els 

preguntà: 

--Què discutíeu pel camí? 

34 Però ells callaven, perquè pel camí havien 

discutit quin d'ells era el més important. 

35 Aleshores s'assegué, va cridar els Dotze i els va 

dir: 

--Si algú vol ser el primer, que es faci el darrer de 

tots i el servidor de tots. 

36 Llavors va agafar un infant, el posà enmig 

d'ells, el prengué en braços i els digué: 

37 --Qui acull un d'aquests infants en nom meu, 

m'acull a mi, i qui m'acull a mi, no m'acull a mi, 

sinó el qui m'ha enviat. 

 
Pautes per guiar la lectura: 

 Fes silenci, medita i contempla les següents paraules de Jesús; les pots 
llegir diverses vegades, repetir en el teu interior, i estigues atenta per 
esbrinar a quins pensaments/sentiments et remeten, que et diuen 
personalment, quina relació tenen amb la teva vida:  

“Si algú vol ser el primer, que es faci el darrer de tots i el servidor 
de tots.” 

 Ets servidor? A qui serveixes; quins serveis realitzes? T’agradaria créixer 
en aquesta dimensió? Com?  

 I tu a qui aculls; amb qui ets acollidor? A qui creus que hauries d’acollir 
més? Jesús a qui et convida  a acollir? 

 
Per comentar: Escola de vida de Jesús (2) 

 Continuem amb les paraules i ensenyaments de Jesús als seus deixebles: 
en aquest cas sobre el servei. Un servei que s’expressa amb radicalitat en 
la pròpia entrega: l’entrega d’un mateix per als altres, per al seu bé.  

 En el text es pot observar el contrast entre Jesús i els deixebles: mentre 
Jesús (que ja ha anunciat dos cops la seva mort i Resurrecció) s’encamina 
al fracàs humà (la humiliació i la mort); els deixebles discuteixen sobre el 
poder terrenal, sobre qui serà el primer, el millor, el més poderós. 
Novament apareix la paradoxa evangèlica: el triomf de Jesús no és el que 
a primera vista esperem les persones, sinó que és diferent i ens resulta 
contradictori: el triomf esdevé fent-se l’últim i servidor de tots, entregant 
la vida per al bé dels altres, fent que l’altre ocupi un lloc d’una major 
importància que un mateix.  
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 La força d’acollir un infant rau en el fet que els infants eren insignificants 
en la societat del moment, i malgrat això Jesús es fixa en ells i els acull. 
Jesús ens convida a acollir a aquells que són insignificants, a aquells que 
ningú vol. 

 

***NOTA PER L’ACOMPANYANT 
És important que quan parleu entorn de la qüestió del servei no us limiteu 
només a si fan un voluntariat o no.  
Parleu del servei com una actitud en totes les dimensions de la vida, podeu 
fer brollar i positivitzar tot allò que fan pels altres de manera 
desinteressada: a casa, amb la família, amb els amics, a la parròquia, a 
l’escola, etc.  

 
  

24 



 

 

 
  santfeliujove@bisbatsantfeliu.cat   www.bisbatsantfeliu.cat/santfeliujove                            
 
   Bisbat Sant Feliu                                                          @JovesSantFeliu 
 

Mc 10, 17-31: L’home ric 
 
17 Quan es posava en camí, un home s'acostà 

corrent, s'agenollà davant de Jesús i li preguntà: 

--Mestre bo, què haig de fer per a posseir la vida 

eterna? 

18 Jesús li digué: 

--Per què em dius bo? De bo, només n'hi ha un, 

que és Déu. 19 Ja saps els manaments: No matis, 

no cometis adulteri, no robis, no acusis ningú 

falsament, no facis cap frau, honra el pare i la 

mare. 

20 Ell li va dir: 

--Mestre, tot això ho he complert des de jove. 

21 Jesús se'l mirà i el va estimar. Li digué: 

--Només et falta una cosa: vés, ven tot el que tens i 

dóna-ho als pobres, i tindràs un tresor al cel. 

Després vine i segueix-me. 

22 En sentir aquestes paraules, aquell home va 

quedar abatut i se n'anà tot trist, perquè tenia molts 

béns. 

23 Llavors Jesús mirà al seu voltant i digué als 

seus deixebles: 

--Que n'és, de difícil, per als qui tenen riqueses 

entrar al Regne de Déu! 

24 Els deixebles, en sentir aquestes paraules, 

quedaren molt sorpresos. Però Jesús els tornà a dir: 

--Fills meus, que n'és, de difícil, entrar al Regne de 

Déu! 25 És més fàcil que un camell passi pel forat 

d'una agulla que no pas que un ric entri al Regne 

de Déu. 

26 Ells quedaren encara més desconcertats, i es 

deien els uns als altres: 

--Si és així, qui pot salvar-se? 

27 Jesús se'ls mirà i digué: 

--Als homes els és impossible, però no a Déu, 

perquè Déu ho pot tot. 

28 Llavors Pere li va dir: 

--Mira, nosaltres ho hem deixat tot i t'hem seguit. 

29 Jesús digué: 

--Us ho asseguro: tothom qui per mi i per 

l'evangeli hagi deixat casa, germans, germanes, 

mare, pare, fills o camps, 30 rebrà, ja en el temps 

present, cent vegades més de cases, germans, 

germanes, mares, fills, camps, i també 

persecucions, i, en el món futur, la vida eterna. 

31 Molts passaran de primers a darrers, i molts, de 

darrers a primers. 

 
Pautes per guiar la lectura: 

 Primer llegeix pausadament el fragment, fes silenci, marca allò que t’ha 
cridat més l’atenció, allò que més t’interpel·la.  

 El jove ric es queda en complir els manaments, podríem dir a portar-se 
bé, a complir les normes. Això està bé però Déu ens convida a anar més 
enllà, a aprofundir, a que descobrim el sentit i el fonament d’aquestes 
normes.  

 En quines coses et sents identificada amb el jove ric? 
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 Sovint tenim tantes coses que no som capaços de valorar i gaudir de les 
petites coses de la  
vida, i de les coses que ens donen sentit; inclús el nostre mar de coses, 
pensaments i projectes ens impedeixen descobrir Déu. Segurament tu 
també ets ric: tens família, amics, seguretat material, l’oportunitat 
d’estudiar, alternatives d’oci i cultiu personal (esport, música, ball, etc.). 
Això està molt bé i n’hem d’estar agraïts. Però malgrat tenir tot això a 
vegades podem tenir la sensació que ens manca quelcom, podem tenir la 
sensació de no ser del tot feliços, que necessitem alguna cosa més: 
quelcom significatiu, que li doni sentit a la vida, que ens ompli. Què en 
penses d’aquesta reflexió? Quina és la teva experiència? Sents aquesta 
necessitat més profunda? Creus que la fe, cercar a Déu en la pròpia vida, 
seguir Jesús (la seva manera de viure, els seus ensenyaments, en 
definitiva, viure estimant), li dóna o li pot donar sentit a la teva vida?  

 Com al jove ric, ens fa por perdre tot allò que tenim: tenim por a quedar-
nos sols o que la falta de coses ens faci patir. Quines són les teves 
seguretats? Et fan lliure o t’esclavitzen?  

 De què creus que t’hauries d’alliberar? (què hauries de vendre, per així 
poder seguir millor el camí que Jesús ens proposa?) 

 
Per comentar: 

 És un fragment ampli on apareixen diversos elements: ensenyament, 
simbolismes, promeses, etc; i que donaria per comentar molt.  

 Només ressaltem les paraules finals de Jesús on novament fa una crida a 
la fe i a l’esperança. L’esperança en que viure estimant, viure de la 
manera que ens proposa Jesús, no serà en va. Però per això és 
necessària la fe, la confiança en allò que no veiem encara, la confiança 
en la paraula de Jesús. I en aquest fragment a més veiem que aquesta 
esperança es veu acomplerta ja, si vivim confiant en Jesús. Podem gaudir 
del Regne ja ara en el present; per això Jesús insisteix tant amb que el 
jove ric vengui tot allò que no necessita; perquè l’excés de béns (tan 
materials, com no) ens dificulten descobrir les grandeses, ja entre 
nosaltres, del Regne de Déu. 
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Mc 12, 28-34: El primer manament 
 
28 Llavors un dels mestres de la Llei, que havia 

sentit la discussió i havia trobat bona la resposta de 

Jesús, se li va acostar i li va fer aquesta pregunta: 

--Quin és el primer de tots els manaments? 

29 Jesús va respondre: 

--El primer és: Escolta, Israel: el Senyor és el 

nostre Déu, el Senyor és l'únic. 30 Estima el 

Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota 

l'ànima, amb tot el pensament i amb totes les 

forces. 31 El segon és aquest: Estima els altres com 

a tu mateix. No hi ha cap manament més gran que 

aquests. 

32 Llavors el mestre de la Llei li digué: 

--És veritat, mestre. Amb tota la raó dius que ell és 

l'únic i que no n'hi ha d'altre fora d'ell , 33 i que 

estimar-lo amb tot el cor, amb tot l'enteniment i 

amb totes les forces i estimar els altres com a si 

mateix val més que tots els holocaustos i sacrificis. 

34 Jesús, veient que havia parlat assenyadament, li 

digué: 

--No ets pas lluny del Regne de Déu. 

I ningú no s'atreví a fer-li cap més pregunta. 

 
Pautes per guiar la lectura: 

 Medita i contempla les paraules de Jesús: repeteix-les en el teu 
interior, fes silenci, estigues atent per veure a què et mouen, que et 
susciten, quins pensaments/emocions et fan brollar.  

“El primer és: Escolta, Israel: el Senyor és el nostre Déu, el Senyor és 
l'únic. Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l'ànima, 
amb tot el pensament i amb totes les forces. El segon és aquest: 
Estima els altres com a tu mateix. No hi ha cap manament més gran 
que aquests.” 

 Quina importància i presència té aquest manament en la teva vida? 

 Què vol dir per a tu estimar a Déu? Com ho expresses, com ho 
concretes en la teva vida?  

 Què vol dir per a tu estimar als altres? Com ho expresses, com ho 
concretes en el teu dia a dia? 
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Per comentar: 

 Els jueus expressaven la seva religiositat, la seva relació amb Déu, per 
mitjà del culte i els rituals: els holocaustos i els sacrificis d'animals. Això 
tenia una gran importància per a ells però el Mestre de la Llei, repetint 
la resposta de Jesús i aprovant-la, afirma que estimar Déu i els altres 
és molt més que tots els actes rituals i de culte. 

 Jesús en aquest fragment, condensa la Llei jueva: els manaments, els 
preceptes, podríem dir també la relació amb Déu; en dos manaments 
que són un de sol: estimar Déu i estimar els germans. Aquest és el nucli 
de la religió i de la relació amb Déu: l'amor; i és així perquè Déu mateix 
és amor, és donació per als altres, i l'home, ja que està creat a imatge 
de Déu està cridat a viure estimant, donant-se als altres, essent per als 
altres. Jesús amb l'exposició del primer de tots els manaments ens 
descriu la dinàmica, el moviment de la nostra existència, la manera 
d'esdevenir plenament persones: estimar Déu, això és estar atent a Ell, 
escoltar-lo, relacionar-nos amb Ell, descobrir com és, descobrir que és 
pura donació; per així poder estimar als altres, per poder viure 
donant-nos, entregant la vida, essent per als altres.  

 Aquest fragment ens remet a la cita que se li atribueix a Sant Agustí: 
“Estima i fes el que vulguis”. 
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Mc 14, 22-26: L’últim sopar 
 
 22 Mentre sopaven, Jesús prengué el pa, digué la 

benedicció, el partí i els el donà. I digué: 

--Preneu: això és el meu cos. 

23 Després prengué una copa, digué l'acció de 

gràcies, els la donà i en begueren tots. 24 Els 

digué: 

--Això és la meva sang, la sang de l'aliança, 

vessada per tothom. 25 Us asseguro que ja no 

beuré més del fruit de la vinya fins al dia que begui 

vi nou en el Regne de Déu. 

26 Després de cantar els salms, van sortir cap a la 

muntanya de les Oliveres. 

 
Pautes per guiar la lectura: 

 En aquest fragment apareixen unes de les paraules que més valorem i 
recordem de Jesús: les paraules que va dir als seus deixebles a l’últim 
sopar, i que són repetides a cada celebració de l’eucaristia. Fes silenci, 
medita i contempla amb calma aquestes paraules; repeteix-les en el 
teu interior, deixa que ressonin en tu:  

“Preneu: això és el meu cos.”  
“Això és la meva sang, la sang de l’aliança vessada per tothom.” 

 Pots reflexionar també sobre l’eucaristia: hi participes normalment?, 
què significa per a tu l’eucaristia?, què t’aporta?, què és el que et 
costa? 

 
Per comentar: 

 Com ja hem vist en altres ocasions Jesús no diu només, sinó que 
fa/realitza allò que diu. Si en el darrer fragment ens fixàvem en el 
primer dels manaments; Jesús en l’últim sopar està avançant de 
manera simbòlica el compliment de les seves paraules, del seu 
manament.  

 Jesús està significant amb el pa la seva mort i també la seva 
resurrecció: la mort perquè s’entrega, es fa aliment que es trenca i es 
reparteix per a tots; i la resurrecció perquè com tot aliment, és font de 
vida.  
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 Jesús en l’últim sopar està anunciant que ell realitzarà fins a l’extrem 
el manament primer: estima a Déu perquè compleix la seva voluntat, i 
estima als altres, ja que el compliment de la voluntat de Déu és perquè 
tots tinguin vida eterna i plena, sense pecat, sense mal. 

 
 
***NOTA PER L’ACOMPANYANT 

 Podem intentar relacionar el que parlàvem a la sessió anterior sobre 
el primer dels manaments (el manament de l’amor que ens convida a 
viure donant-nos), amb l’eucaristia.  

 Veure si descobrim aquesta relació.  

 L’eucaristia és l’expressió d’aquesta vida entregada, donada. Jesús es 
fa pa, es fa aliment, pels altres.  

 L’eucaristia és important per nosaltres, perquè és l’espai on recordem 
aquesta invitació de Jesús, i on ens alimentem d’ell (amb la Paraula i el 
pa) per seguir vivint essent “aliment” i vida per als altres. 
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Mc 14, 32-42: La pregària de Jesús a Getsemaní 
 
32 Van arribar en un terreny anomenat Getsemaní, 

i Jesús digué als deixebles: 

--Seieu aquí mentre jo prego. 

33 Va prendre amb ell Pere, Jaume i Joan, i 

començà a sentir esglai i abatiment, 34 i els digué: 

--Sento a l'ànima una tristor de mort. Quedeu-vos 

aquí i vetlleu. 

35 S'avançà un tros enllà, es deixà caure a terra i 

pregava que, si era possible, s'allunyés d'ell aquella 

hora. 36 Deia: 

-- Abba , Pare, tot t'és possible; aparta de mi 

aquesta copa. Però que no es faci el que jo vull, 

sinó el que tu vols. 

37 Després va cap a ells i els troba dormint. Diu a 

Pere: 

--Simó, dorms? ¿No has estat capaç de vetllar una 

hora? 38 Vetlleu i pregueu, per no caure en la 

temptació. L'esperit de l'home és prompte, però la 

seva carn és feble. 

39 Se n'anà una altra vegada i va pregar dient les 

mateixes paraules. 40 Després tornà i els trobà 

dormint: és que els ulls els pesaven. Ells no sabien 

què dir-li. 

41 Va cap a ells per tercera vegada i els diu: 

--Dormiu ara i reposeu! Tot s'ha acabat. Ha arribat 

l'hora: el Fill de l'home és entregat a les mans dels 

pecadors. 42 Aixequeu-vos, anem! El qui em traeix 

ja és aquí. 

 
Pautes per guiar la lectura: 

 Llegeix el fragment amb calma, fes silenci, marca aquells fragments 
que et criden l’atenció, aquells que et parlen o mouen interiorment, 
aquells que no entens. 

 Sabem quina és la voluntat de Déu: viure estimant i donant-se als 
altres; sovint ens passa com a Jesús que a vegades no la volem seguir, 
però al final ell l’acaba acceptant. En el teu cas, quina creus que és la 
voluntat de Déu per tu, l’acceptes? 

 Els deixebles no poden aguantar, cauen en la temptació i dormen. 
Nosaltres sovint deixem també de seguir Jesús, defallim en viure al 
servei dels altres, de viure estimant. Però per sobre d’aquestes 
caigudes nostres, està la misericòrdia i amor de Jesús, que ens 
convida a reposar. 

 Jesús va patir molt aquella nit, es va fer solidari amb el nostre 
patiment, i va seguir, va acceptar la voluntat de Déu, per guarir el 
nostre patiment.  
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 Per mitjà del sagrament de la reconciliació Jesús ens convida a tornar 
a viure seguint-lo, a tornar a començar en la nostra opció de viure 
estimant. Per mitjà del sagrament de la reconciliació Jesús guareix les 
nostres ferides i els nostres patiments. I tu: celebres habitualment 
aquest sagrament?, què significa per a tu?, què t’aporta?, què és el 
que et costa? 

 
Per comentar: 

 Jesús inclús en un moment tan difícil, anomena a Déu Abba, que vol 
dir pare. El terme hebreu Abba és una manera familiar, carinyosa i 
propera de referir-se al pare. Amb aquest terme Jesús mostra la seva 
plena confiança en Déu, malgrat la dificultat, el patiment, la por, el 
dolor.  

 Jesús ha vingut per complir la voluntat de Déu, del seu Pare. Aquesta 
és que tots els homes i les dones gaudeixin d’una vida plena sense fi. 
Per això Jesús viu un dels moments més difícils de la seva vida amb 
esperança, ja que sap que la mort i el mal no tindrà l’última paraula.  

 Jesús convida als deixebles a seguir-lo també en aquest moment: 
Vetlleu i pregueu per no caure en la temptació, els hi diu Jesús. La 
temptació és la prova: escollir entre el bé i la vida, o el mal i la finitud. 
Jesús els insta a pregar i esperar en Déu, amb la seva mateixa 
confiança i esperança.  
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Mc 15, 33-41: Mort de Jesús 
 
33 Arribat el migdia, es va estendre per tota la terra 

una foscor que va durar fins a les tres de la tarda. 

34 I a les tres de la tarda, Jesús va cridar amb tota 

la força: 

-- Eloí, Eloí, ¿lemà sabactani? —que vol dir: « Déu 

meu, Déu meu, per què m'has abandonat? » 

35 En sentir-ho, alguns dels presents deien: 

--Mireu com crida Elies. 

36 Llavors un corregué, xopà de vinagre una 

esponja, la posà al capdamunt d'una canya i la hi 

donava perquè begués, dient: 

--Deixeu, a veure si ve Elies i el baixa de la creu. 

37 Però Jesús llançà un gran crit i va expirar. 

38 Llavors la cortina del santuari s'esquinçà en dos 

trossos de dalt a baix. 39 El centurió, que estava 

enfront d'ell, quan veié la manera com havia 

expirat, digué: 

--És veritat: aquest home era Fill de Déu. 

40 També hi havia unes dones que s'ho miraven de 

lluny estant; entre elles, Maria Magdalena, Maria, 

mare de Jaume el Menor i de Josep, i Salomé. 

41 Aquestes dones seguien Jesús quan era a 

Galilea i li prestaven ajut. N'hi havia també moltes 

d'altres que havien pujat amb ell a Jerusalem. 

 
Pautes per guiar la lectura: 

 Jesús es va sentir abandonat, sol, hi havia un gran silenci. Jesús es va 
fer solidari de la nostra solitud, dels nostres abandonaments, de la 
nostra experiència de silenci dels altres i de Déu.  

 Fes una estona de silenci davant d’una creu, fes l’experiència de Jesús: 
viu el silenci. En quins moments tu has experimentat o experimentes 
aquesta solitud?, quan t’has sentit abandonada?  

 Pots pensar també en els silencis que hi ha al món, en tota la 
indiferència que hi ha, i en tots aquells que la pateixen. Com Jesús fes-
te solidari amb ells. Fes-te teu el seu silenci, el seu patiment. 

 
Per comentar: 

 Es podrien comentar moltes coses d’aquest fragment, però prioritzem 
el fet de la contemplació del silenci, i per tant minimitzem les paraules 
sobre el text. 
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Mc 16, 1-8: El sepulcre buit 
 
1 Passat el repòs del dissabte, Maria Magdalena, 

Maria, mare de Jaume, i Salomé van comprar olis 

aromàtics per anar a ungir el cos de Jesús. 2 El 

diumenge, molt de matí, arribaren al sepulcre a la 

sortida del sol. 3 Es deien entre elles: 

--¿Qui ens farà rodolar la pedra de l'entrada del 

sepulcre? 

4 Llavors van alçar els ulls i s'adonaren que la 

pedra ja havia estat apartada; era una pedra 

realment molt grossa. 5 Van entrar al sepulcre i 

veieren assegut a la dreta un jove vestit de blanc, i 

s'esglaiaren. 6 Ell els diu: 

--No us espanteu. Vosaltres busqueu Jesús de 

Natzaret, el crucificat: ha ressuscitat, no és aquí. 

Mireu el lloc on l'havien posat. 7 Però ara aneu a 

dir als seus deixebles i a Pere: "Ell va davant 

vostre a Galilea; allà el veureu, tal com us va dir." 

8 Elles sortiren del sepulcre i van fugir, plenes 

d'esglai i tremoloses; i no digueren res a ningú, 

perquè tenien por. 

 
Pautes per guiar la lectura: 

 Llegeix el fragment amb calma, fes silenci, marca aquells fragments 
que et criden l’atenció, aquells que et parlen o mouen interiorment, 
aquells que no entens. 

 Les dones fan experiència de Jesús ressuscitat. Quina és la teva?  

 Jesús envia a les dones a anunciar la Bona Notícia, a anunciar que Ell 
ha ressuscitat, a ser testimonis. I tu, ets testimoni? Com? 

 Quines són les teves pors? Què és allò que et dificulta o no et permet 
ser testimoni? 

 
Per comentar: 

 Tant en el fragment de la mort, com en aquest de la Resurrecció topem 
més fortament amb el Misteri: amb allò que ens sobrepassa, que no 
sabem explicar, que no podem comprendre en la seva totalitat.  

 Es podrien comentar molts elements d’aquest fragment, però 
prioritzem la contemplació d’aquest Misteri, sense més paraules que 
les del text. 
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***NOTA PER L’ACOMPANYANT 
La part del comentari és només un suport, no cal fer gran esment si no és 
necessari. És més important treballar a partir de les pautes proposades, a 
partir de les qüestions. És una bona oportunitat per treure el tema del sentit 
de la vida, per veure que és el que els mou, si se senten feliços i plens, o més 
bé buits o amb mancances; per veure si tenen set de Déu, si veuen en Ell 
aquesta font de sentit.  
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