
 
 

 

 
 

• Segons Jesús, el més gran és qui més ajuda; i el més poderós és qui es posa a servir els 

altres. ¿T’imagines un mon en què tots féssim això?. 

• Seria una carrera en què competim per no ser els primers! Competim per estar a gust 

junts! 

• Abans d’acabar, escoltarem una cançó que ens parla d’un món així, en què ajudar els altres 

ens fa grans; en què som germans entre germans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Les coses que Jesús explicava al seu grup d’amics solien ser força sorprenents. Per 

exemple, els demanava que perdonessin sempre; que compartissin el que tinguessin 

encara que fos poc; o els deia que Déu és un pare bo que ens estima tal i com som... 

• I avui l’escoltarem dient una altra d’aquestes coses sorprenents: que si vols ser el primer, 

has de posar-te l’últim. 

(Adaptació de Mc 10, 35-45) 

Jaume i Joan eren dos dels millors amics de Jesús. Un dia, se li van acostar. Li van dir: 
“Jesús, volem demanar-te una cosa. Quan siguis rei, volem ser els més poderosos del 
teu regne, els que se senten a la teva dreta i a la teva esquerra”. 
Jesús es va entristí i els va preguntar: “¿Esteu segurs que voleu passar pel mateix que 
jo?” (els ho deia perquè Jesús sabia que el perseguirien). 
Ells li van dir que sí, encara que no entenien gaire a què es referia. Però la resta d’amics 
de Jesús estaven molt enfadats per aquesta petició, perquè tots volien ser dels més 
poderosos. 
I es van posar a discutir entre ells. Hi havia un gran rebombori, tots cridant i criticant-
se els uns als altres: “Tu ets un ambiciós”. “Doncs mira que tu tens una barra...” 
Llavors Jesús, molt seriós, els va interrompre i els va dir: “Mireu, tothom vol ser 
poderós, ric, aplaudit. Tothom vol tenir criats i persones al seu servei. Però vosaltres 
no heu de ser així. Qui vulgui ser més gran, que pensi a ajudar més als altres. I qui vulgui 
ser el més poderós, que posi els seus talents al servei dels altres”. 
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• Un dia més em reuneixo amb Jesús per saber una mica més de la seva vida i perquè 

m’ensenyi com és aquest regne amb què somia. Em preparo per a allò que vulgui explicar-

me. Per això, faig silenci i respiro fons per relaxar-me una mica. 



 
 

 

 
 

Fa unes setmanes, Jesús ens parlava també dels primers i els últims. Per això, 
recordarem ara una cosa que dèiem llavors per tal que ell ens ajudi a distingir sempre 
qui són els primers i qui són els últims. Anem responent: 
 

Els humils...  primers  
Els presumits... últims 
Els generosos... primers  
Els egoistes... últims 
Els que serveixen... primers  
Els que exigeixen... últims 
Els que abracen... primers  
Els que insulten... últims 
Els que agraeixen... primers 
Els que no agraeixen... últims 
Els que comparteixen... primers  
Els que acaparen... últims 

 
Pare nostre que estàs al cel. 
Que sigui santificat el teu nom. 
Que vingui a nosaltres el teu Regne. 
Que es faci la teva voluntat  
aquí a la terra com es fa al cel. 
El nostre pa de cada dia,  
dona’ns, Senyor, el dia d’avui. 
I perdona les nostres culpes,  
així com nosaltres perdonem els nostres deutors. 
No permetis que caiguem en la temptació. 
I deslliura’ns de qualsevol mal. 
Amén. 

Agraïm, per acabar, la bona feina feta per Eloi 
Lahoz, Joan Prado, Nicolàs Covelo  i Cristian 

Arenas de Jesuïtes Bellvitge – Centre d’Estudis 
Joan XXIII, que han posat la veu en off al projecte. 

 
 
 

Junts escriurem 
 (You Church) 

 
Junts escriurem amb lletres lluminoses 

la història de la nostra llibertat; 
i junts veurem brillar sobre la terra 

la llum per tots els oprimits. 
  

1. Un poble s’ha aixecat per cridar justícia; 
un poble s’ha aixecat per viure dempeus. 

 
 

 
 
 
 
 

2. La solidaritat ritma la nostra marxa. 
La solidaritat guia els nostres cors. 

 
3. Al cor de la nostra vida Jesús ens espera 

per bastir junts amb Ell la terra de Déu. 
  

4. El món tot ens espera, l'Esperit ens avança. 
Fem néixer primaveres, fem créixer matins. 

 
 


