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 DISPOSEM-NOS A ESCOLTAR 

 Creem un ambient apropiat per «escoltar» i «escoltar-nos». 

PREGUEM 

Us desitjo que rebeu ben abundoses la gràcia i la pau per 

mitjà del coneixement de Déu i de Jesús, nostre Senyor.  

 Evangeli de Lluc (13,1-9) 
 
1 Per aquell mateix temps, alguns dels presents explicaren a Jesús 

el cas d’uns galileus, com Pilat havia barrejat la sang d’ells amb la 

dels sacrificis que oferien.  2 Jesús els respongué: «Us penseu que 

aquells galileus van morir així perquè eren més pecadors que tots 

els altres galileus? 3 Us asseguro que no: i si no us convertiu, tots 

acabareu igual. 4 I aquelles divuit persones que van morir a Siloè 

quan la torre els va caure al damunt, us penseu que eren més 

culpables que tots els altres habitants de Jerusalem? 5 Us asseguro 

que no: i si no us convertiu,  tots acabareu de la mateixa 

manera.»  6 I va afegir aquesta paràbola: «Un home tenia una 

figuera plantada a la seva vinya.  Va anar a buscar-hi fruit i no n’hi 

trobà. 7 Llavors digué al qui li menava la vinya: “Mira, fa tres anys 

que vinc a buscar fruit d’aquesta figuera i no n’hi trobo. Talla-la. 

Per què ha d’ocupar la terra inútilment?” 8 Ell li respongué: 

“Senyor, deixa-la encara aquest any. La cavaré tot al voltant i hi 

tiraré fems, 9 a veure si dona fruit d’ara endavant. Si no, fes-la 

tallar.”»  

 

 

 

 

Els versets  que se’ns proposen aquest diumenge, dins del temps 

litúrgic de Quaresma, en el cicle C, estan emmarcats en el 

capítols que Jesús puja a Jerusalem. En aquest camí de pujada, 

que té com a destí final la seva passió, mort i resurrecció, Jesús 

va instruint els seus deixebles sobre la autenticitat de viure en el 

seu seguiment. Avui, en el text, es traspua, per part del Senyor, 

una veritable urgència a la conversió arrel de dos fets que han 

succeït recentment: la revolta d’uns galileus que van morir en 

mans de les autoritats romanes i “aquelles divuit persones que 

van morir a Siloè quan la torre els va caure al damunt.” La 

sentencia no pot ser més clara: si no us convertiu “tots acabareu 

de la mateixa manera” 

A través d’aquest fets, Jesús introdueix el seu ensenyament amb 

una paràbola, que és la figuera que no dona fruit. I veiem com, 

malgrat la esterilitat aparent de la figuera, el camperol 

aconsegueix del vinyater una pròrroga i acaba no sent tallada.  
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 UNA PROPOSTA ARTÍSTICA 

La figuera   tipitapa.wordpress.com 

Aquesta pàgina pertany a una associació (Gazte Unamaz Alkartuak) 

fundada el 1986. Va ser creada per un grup de joves de la parròquia de 

San Lorenzo de Astrabudúa (Erandio, Bizkaia). Té la finalitat de donar 

sopor a les activitats de temps lliure ofertes als nens del barri, 

promovent un estil de vida en la societat segons els valors cristians. 

 

En un blog vinculat als salesians (Boosco.org) hem trobat aquesta 

imatge molt suggeridora. 

 

 

 

 

 

La figuera 

Jan Luyken (1649-1712, Amsterdam) va ser un gravador, que entre altres 

obres va il·lustrar un devocionari molt popular de l’Església Mennonita–

anabaptistes pacifistes («El jardí del plaer» «Lusthof des Gemoets», 

publicat per Jan Philipsz Schabaalje el 1714. 
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*Tant si treballes aquesta fitxa en GRUP com si ho fas 

INDIVIDUALMENT: Pensa i escriu aquí alguna idea 

significativa del text que et cridi l’atenció. 

 

*Et poden ajudar aquestes idees: 

*Molt sovint fem bons propòsits, però que es van diluint 
silenciosament i veiem una discontinuïtat entre la intenció i la realitat 
del nostre trajecte vital. Potser defallim abans d’hora i no acabem de 
ser constants.  

*Jesús, però, ens convida, ens provoca, ens urgeix amb tot el seu 
amor misericordiós, a no defallir, perquè ell mai ens abandona, però 
també té un to exigent.  

*Ens estimula, doncs, a un canvi radical de vida, de mentalitat, de 
sentir-nos acompanyats, malgrat les nostres infidelitats i així, a través 
de la força del seu Esperit, tenir el coratge de corregir-nos en aquells 
mals que ens distancien i son obstacles de comunió amb Déu.  

*Si no ho féssim, correm el greu perill de ser “tallats” per ser figueres 
estèrils, que no donen cap fruit. És una paràbola que ens interpel·la 
a cadascú de nosaltres.  

*Quina resposta donem al Senyor?     

 
  
 
 
 

 

 
ANEM AL COR DEL TEXT 

 

 

A qui coneixes que visqui el cor d’aquest text?  
Apunta què aprens d’ell/a. Prega per aquesta persona. 

 

Amb tot el que has vist fins ara, expressa en una frase la teva fe 

i la de l’Església. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 MIREM LA VIDA 

Tenint en compte l’objectiu diocesà  

PER CRÉIXER MÉS,  
i el treball del SÍNODE  

Caminar junts – participació - missió 

 

*Hauríem de fer un examen de consciència, sense por, veure quines 

són aquelles males inclinacions que es van repetint en la nostra 

vida i que ens costa d’extirpar.  

*És allà on posem el dit sabent que ens farà mal quan entrarem en 

el cor del nostre creixement interior.  

*Els cristians d’avui, vivim justament en una societat superficial, 

insubstancial, d’una completa indiferència davant Deu, que no ens 

ajuda pas a viure el missatge de l’Evangeli. Hem de fixar els ulls en 

el Senyor, escoltar-lo i obeir-lo. 

 

PREGA AMB les paraula de Joel 2,13 

Esquinceu-vos el cor, i no els vestits. Convertiu-vos al Senyor, el 
vostre Déu, que és compassiu i benigne, lent per al càstig i ric en 
l’amor, i que es desdiu de fer el mal.  


