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Las Posadas: "El Samarità i el Centurió” 
 
Casa EE Sarrià, 9-11 febrero 2018 
HORARIOS  
 

 
VIERNES 

 

HORA  ACTIVIDAD Observ 

19:00h  Llegada e instalación   

20:30h  Cena  

21:30h  Encuentro, reparto de documentación, presentación individual e introducción  

 
SÁBADO 

 
 8:30h  Oración de la mañana   

 9:00h  Desayuno  

 9:45h  Puntos oración 1  

10:30h  Dos tiempos personales   

12:30h  Encuentro de grupo pequeño de 6-7 personas   

13:30h  Comida  

    

  TARDE  

15:30h  Puntos oración 2  

16:00h  Tiempo personal   

17:00h  Encuentro grupo pequeño 6 - 7 personas  

17:45h  Puntos oración 3  

18:30h  Tiempo personal   

19:30h  Oración comunitaria   

20:30h  Cena  

21:30h  Visionado película   

23:15h  Comentario    

24:00h  A dormir  

 

 
DOMINGO 

 

 8:30h  Oración de la mañana   

 9:00h  Desayuno  

 9:45h  Puntos oración 4  

10:30h  Tiempo personal   

11:30h  Encuentro grupo pequeño 6-7 personas  

12:30h  Eucaristía   

13:45h  Foto de grupo  

14:00h  Comida  

15:30h  Final del retiro   

 



Oració  l’ Apòstol (s. XV) 

 

Crist no té mans, 

te únicament les nostres mans 

per fer el treball d’avui. 

Crist no té peus, 

te únicament  els nostres peus 

per  guiar als homes en les seves  sendes. 

Crist no té llavis, 

té únicament  els nostres llavis 

per parlar als homes de si mateix 

Crist no té mitjans 

té únicament la nostra  ajuda 

per atraure’ls cap a ell. 

Nosaltres som l’única Bíblia, 

que els pobles llegeixen  encara; 

som l’últim missatge de Deu 

escrit en obres i paraules. 

  



QUINCE CONSEJOS PARA TU ORACIÓN 
 

 

- 1) SILENCIO:  

- cultiva el silencio como el único lugar en que algo puede verdaderamente ocurrir en tu vida. 

  

- 2) CALMA:  

- Busca la tranquilidad. Respira hondo. Apacigua las aguas de tu interior. Nada va a pasar en tu oración 

que no sea, en el fondo, para tu bien, para tu crecimiento interior. 

 

- 3) POSTURA: 

- Debe ser cómoda, respetuosa y que te ayude a estar concentrado: de pie, sentado, de rodillas… 

buscando la manera de estar concentrado, no de dormir. 

 

- 4) PONTE EN LA PRESENCIA DE DIOS: 

- “No se halla lejos de nosotros, porque en El vivimos, nos movemos y existimos” (Hch 17,28). Dios 

está presente. No trates de imaginarte cómo. Haz un acto humilde de fe. Estamos siempre en su 

presencia. Aunque no lo sientas, no por eso deja de ser verdad.  

 

- 5) ORACIÓN PREPARATORIA: como una petición general, la misma para todos los momentos de 

oración. Dirigida a Dios: “Que, durante este rato de meditación, mi persona, mi vida, mis pensamientos se 

vayan orientando puramente a tu servicio”. 

 

- 6) PETICIÓN: Si no hay una propuesta concreta (por quien da la orientación de la oración), pregúntate 

qué te gustaría sacar como fruto de la oración: esa es la gracia que pedimos para la oración. Lo pides con 

amistad, con afecto, con confianza, con respeto. Lo interesante es que lo pidas queriéndolo obtener, de 

verdad y con intensidad. 

 

- 7) LOS PUNTOS: A continuación, vas por orden meditando los “puntos” propuestos, las diferentes partes 

en que se divide la oración, los momentos más importantes del texto a leer… Sin precipitación. Sin querer 

ver o meditar toda la materia. Más vale una sola idea bien sentida que un millón de ideas vagas y difusas.  

 

- 8) APLICAR EL PENSAMIENTO: Allí donde encuentres algo que sientas interiormente te detienes, 

discurres sobre ello y hablas con Dios. Comprender lo que se dice en el texto bíblico, tratar de aplicarlo a 

mi vida concreta… 

 

- 9) PRIORIDAD DEL SENTIR Y GUSTAR: en la oración el pensamiento (la cabeza) es sólo camino para 

llegar a los afectos del corazón: no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el sentir y gustar 

internamente las cosas (San Ignacio). Lo que se mueve en el corazón y en la voluntad, y el diálogo con 

Jesús es lo más importante de la oración. Eso será lo más decisivo en la vida: aquello que atrapa mi corazón 

es lo que mueve mi vida. 

 

- 10) IMPORTANCIA DEL DIÁLOGO (COLOQUIO) Allá donde la oración toque tu corazón, no tengas 

miedo de pasar al diálogo con Jesús (Ignacio lo llama “coloquio”). Exprésale a Dios lo que va pasando por 

tu interior. En el diálogo con Jesús, como dice Ignacio, el estilo es “como un amigo habla con un amigo”. 

 

- 11) DISTRACCIÓN: Cuando te distraigas: 

- No pierdas la serenidad. 

- Renueva la consciencia de la presencia de Dios. 

- Vuelve con humildad y paciencia a lo que estabas meditando. 

 

- 12) SI ESTOY PERDIDO: toma la Biblia y lee la Palabra de Dios. 

 

- 13) EL TIEMPO: Intenta no mirar demasiado el reloj: intenta vivir cada momento, disfrutarlo. 

 

- 14) AL ACABAR: Acaba siempre despidiéndote de Aquél que te ha acogido durante este tiempo de 

oración. 

 EL “EXAMEN” DE LA ORACIÓN: Al acabar tu tiempo de oración, reserva siempre unos minutos para 

repasar cómo ha ido la oración: ¿cuál ha sido el tono general de la oración (pacífico, nervioso, impaciente, 

consolado…)? ¿qué sentimientos se han sucedido? ¿qué ideas? ¿Qué voy “sacando”?  



Eucaristia 10 de febrer 2018 

 

 

ACLAMEM EL SENYOR 

SOL                  DO         RE                     SOL  mi 
      Enmig del món quin goig sentir que arriba  
                   la   RE      SOL  (7) 
un Déu d’amor,      d’amor,  
                 DO        RE            SOL    mi 
tot proclamant als pobres la justícia. 
          la   RE        SOL (7) 

Aclamem     el Senyor! 

         DO RE         SOL mi            la RE         SOL 

Aclamem     el Seny-    or! Aclamem      el Senyor! 

 

Pobres del món  

rebeu-lo amb cants de festa 

és el Senyor,    Senyor, 

i ens ha salvat donant la seva vida. 

Aclamem el Senyor! 

 

I ens revoltem  

amb cants i crits de festa 

perquè Ell és Rei,  és Rei, 

i porta amb Ell un Regne de Justícia. 

Aclamem el Senyor! 
 

TINGUES PIETAT 

LA                    do#                RE 
Volem sentir la misericòrdia, Jesús, 
re            LA 
Tingues pietat (2) 
fa#                   RE      
Volem sentir mirades d’amor i perdó, 
MI              LA 
Tingues pietat (2) 
 

SOIS LA SAL 

 
DO  DO/si  DO/la 
Sois la sal, 
      la  FA 
que puede dar sabor 
         re    SOL 
a la vida. 
 
DO  DO/si  DO/la 
Sois la luz, 
      DO/sol           FA 
que tiene que alumbrar, 
SOL7       Do 
llevar a Dios. 
 

 AL·LELUIA DE LA TERRA 

FA         LA#  DO FA           LA#      LA        re 
       Al·leluia cantarà qui va perdre l’esperança       
     LA#   DO     FA re   LA#  DO FA 
i la terra somriurà  al·leluia.   (2) 
 
 

SANT (HAENDEL) 

la       re   SOL   DO  

Sant sant sant   sant,  

 la                    re                MI7  la  

Sant és el Senyor Déu de l’Univers. 

    la       re    SOL       DO 

Plens estan el cel i la terra, 

 la       re        MI7         la 

De la vostra glòria Senyor. 

 

LA    re    SOL7 DO  la    re MI7 la 

Sant, sant, sant  sant sant Hossanna. (2) 

      la             re       SOL           DO   LA 

Beneït el que ve en nom del Senyor. Sant... 

 

PARE NOSTRE (SIMON & GARFUNKEL) 

la                             SOL                               la 

Pare nostre Tu que fas, que estimem la veritat. 

                  DO                      FA DO 

Que el Regne que se’ns va predicar. 

                                        FA     DO 

Sigui prompte enmig de tot el món. 

             FA                                        DO                  la 

Que l’amor que el teu Fill ens va deixar, que és amor 

          SOL      la 

Habiti en nosaltres 

 

I en el pa de la unitat, 

Dóna’ns Crist la teva pau, 

I oblida sempre el nostre mal, 

Com nosaltres fem amb els germans. 

No ens permetis que caiguem en temptació, 

OH Senyor, dóna’ns amor i Pau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eucaristia 10 de febrer 2018 

 

PAU A LA TERRA 

DO  SOL la    FA-SOL   DO  SOL   la         FA-SOL 

Pau a la terra,                 pau a les altures.   
FA                         SOL        DO 
     Que el goig per sempre, regni, 
re                     FA(SOL)     SOL(DO)  
      a dins del nostre           cor (2) 
         DO         SOL     FA        DO 
Dóna pau, per sempre,   dóna pau. 
FA                 SOL                    DO 

     Basteix-la dins, a fons del cor, 

                     MI7            FA            re         SOL 
i amb el teu gest afirmaràs, que estimes la pau. 
Que la pau que visquis sigui un do. 
És el millor signe d’amor  
que avui ens pot oferir a tots, un signe de pau. 
 

BENAURANCES 

              mi                    si 
Serem feliços en la pobresa, 
DO                            RE                          
     si amb les mans buides  
               SOL        RE 
veiem l’amor de Déu, 
mi                                 si  
      Si a l’esperança obrim el cor. 
       DO               la                 RE    (7) 
Deixem-ho tot i guanyarem el cel. 
SOL                                      RE 
      Serem feliços en la humilitat, 
mi                                           si  
     si ens fem petits i amb el cor senzill. 
  DO     RE           SOL    RE mi      DO  RE 
Serà la nostra heretat la Ter-.ra, la Ter- ra. 
  
       SOL       RE      SI7              mi 
Si el gra de blat no cau a terra i mor 
           DO               RE  SOL   RE 
és impossible que doni fruit. 
   SOL         RE       SI7              mi  
Aquell que dóna la vida per al seu germà 
    DO        RE         SOL   (RE) 
tindrà sempre el Senyor. 
 
Serem feliços en compartir 
Donant de franc quelcom del nostre temps 
A qui se sent sol i oblidat 
Podrem gaudir la vida al regne etern 
Serem feliços si som transparents 
Si se’ns llegeix als ulls sinceritat 
Podrem sentir dins del cor 
El Deu vivent, el Deu vivent 
 
 
 
 
 

Serem feliços cercant la pau 
Trencant cadenes, vivint en llibertat 
Si desterrem rancúnies i odis 
Esdevindrem fills del pare estimat 
Serem feliços si son perseguits 
Quan perdonem aquell qui ens ha ofès 
El nostre anhel no serà 
 

GRÀCIES PEL TEU DO 

                        DO      FA            DO 
No ets tu qui esculls el venir amb mi, 
                    FA               SOL 
sóc jo qui et crido pel teu nom, 
                   la     SOL              FA 
per tal que donis fruit ben abundós, 
                      DO            SOL 
i un fruit que duri malgrat tot. 
 
Si vols venir darrera meu, 
fes la renúncia als diners, 
dóna el que tens als qui no tenen res, 
deixa el teu jo i pren-te la creu. 
 
FA     SOL   DO (7) FA        SOL         DO FA 
     Senyor Jesús,          que confies en mi,  
         SOL            la                    FA 
i m’envies com llavor enmig del món.  
   DO                 SOL                   FA  DO 
 Gràcies pel teu do, gràcies Senyor. 
 
Vés i predica arreu del món  
amb les paraules i l’ obrar 
la Bona Nova que és servei i amor: 
no tinguis por, que sóc amb tu. 
 
Jo t’ he escollit com sal i llum 
perquè tothom em vegi en tu 
i en doni glòria al Pare Déu  
que es manifesta als més petits. 
 
Senyor Jesús,... 
 
 



Recés Posadas 
9-11 febrer 2018 

 
 
Divendres nit  
 

Actituds que ajuden 
 
- Confiança: Déu mateix em convida a aquest recés, m’espera, vol trobar-se  amb mi.  

- Entrar en el silenci sense por, entrant en el misteri de Déu: misteri d’amor.  

- Connectar amb el desig de descobriment,  de trobada, d’escolta de Déu.   

- Fa fe és una història d’amor i una aventura... 

- En el silenci, saber esperar. 

- Que parli el nostre cor i no la nostra ment: obrir-se a la senzillesa de la pregària. 

- Aturar-se, respirar, mirar, contemplar... per exemple els personatges que apareixen als 
textos evangèlics  que contemplarem.   

- Deixar que la realitat em parli, escoltar. 

- No tenir pressa, no treure conclusions precipitadament.  

- Els canvis profunds es donen en el més profund del cor. 

- Déu et coneix, t’espera, t’estima, et vol posar en contacte amb el seu Fill, a través d’uns  
personatges, d’una paràbola, de la teva capacitat d’actualitzar el que Jesús intentava dir 
en aquell  moment intenta dir ara... 

 

  



Salm 139 

 

 

Déu em coneix íntimament 

m’estima profundament 

 
 Senyor, has penetrat els meus secrets i em coneixes, 

tu saps quan m'assec i quan m'aixeco;  

descobreixes de lluny estant els meus propòsits, 

saps prou bé si camino o si reposo,  

et són coneguts tots els meus passos. 

Encara no tinc als llavis la paraula,  

que tu, Senyor, ja la veus pronunciada. 

M'estrenys a banda i banda,  

has posat damunt meu la teva mà. 

No puc abastar un saber tan admirable;  

és tan elevat que no el puc entendre. 

On aniria lluny del teu esperit?  

On fugiria lluny de la teva presència? 

Si pujava dalt al cel, hi ets present,  

si m'ajeia als inferns, també t'hi trobo. 

¿Provaré de prendre les ales de l'aurora?  

¿Aniré a viure a l'altre extrem del mar? 

També allà les teves mans m'hi portarien,  

també allà m'hi vindrien a buscar. 

¿Diré, doncs, que m'amaguin les tenebres  

i tingui per llum la negra nit? 

Per a tu no són fosques les tenebres i la nit  

és tan clara com el dia:  

llum o fosca et són igual. 

Tu has creat el meu interior,  

m'has teixit en les entranyes de la mare. 

Et dono gràcies perquè m'has fet tan admirable,  

les teves obres són meravelloses:  

ho reconec amb tota l'ànima. 

Res del meu cos no et passava per alt  

quan jo m'anava fent secretament,  

com un brodat en el fons de la terra. 

Els teus ulls em veien abans d'estar format,  

i els anys que em destinaves eren tots escrits en el teu llibre,  

abans que n'existís un de sol. 

Déu meu, com podria ponderar els teus designis?  

Com podria comptar-los d'un a un? 

Si m'hi posava, serien més que els grans de sorra!  

Em desvetllo i encara estic amb tu. 
 

 



 
 

Recés Posadas 
9-11 febrer 2018 

Punts Pregària Dissabte Matí 

 

Paràbola del Bon Samarità (I): el mestre de la Llei  
 
 
El text 
Un mestre de la Llei es va aixecar i, per posar a prova Jesús, li va fer aquesta pregunta:  
- «Mestre, què haig de fer per a posseir la vida eterna?» 
- Jesús li digué: «Què hi ha escrit en la Llei? Què hi llegeixes?» 
- Ell va respondre: «Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l'ànima, amb tota la 
força i amb tot el pensament, i estima el teu proïsme (pròxim) com a tu mateix.» 
- Jesús li digué: «Has respost bé: fes això i viuràs.» 
- Però ell, amb ganes de justificar-se, preguntà a Jesús: «I qui és el meu pròxim a qui  he 
d'estimar?» (Lc 10,25-29) 
 
 
 
- Sobre l’origen de a paràbola: aquesta del samarità, com la del fill pròdig, el pobre llàtzer i el ric, 
el fariseu i el publicà, Zaqueu... són pròpies de Lluc. Sobre el context, alguns trets: 

- El “context ampli” de la paràbola és l’anomenada gran secció del “Camí cap a Jerusalem”: conté molts 
temes relacionats amb el seguiment. 
- Dins el mateix capítol 10 tenim l’enviament dels 72 deixebles i, en el seu retorn, la lloança de Jesús 
ple de la joia de l’Esperit: t’enalteixo Pare, perquè has revelat als senzills el que has amagat als savis! 
I la benaurança als deixebles: feliços els vostres ulls...  
- Justament després de la paràbola: Jesús  i entra a casa de Marta i Mariaº(10,38-42): lloança de Maria 
en la seva actitud de contemplació: “Maria ha escollit la millor part [estar asseguda escoltant la paraula 
del Senyor] i no li serà pas presa”.  

 
-  Entra en escena un mestre de la Llei. Poc abans, a l’Evangeli, Jesús ha lloat Déu per revelar les 
coses importants a la gent senzilla, coses que queden amagades als “savis i entesos”. Aquí tenim 
un “savi”,  un expert en les qüestions religioses. “Posa a prova” a Jesús, però m’agrada imaginar-
lo amb una inquietud de fons. El paral·lelisme amb el jove ric és gran (Lc 18,18).  Els dos fan la 
mateixa pregunta, adreçant-se a Jesús amb el títol honorífic de “Mestre”: Mestre bo, què haig de 
fer (tí poiesas) per a posseir la vida eterna? 
 
- De moment acompanyem-lo com si fos un amic, un conegut, endinsem-nos en la seva pregunta 
i en la seva inquietud: què he de fer per tenir la vida eterna? Puc imaginar-me jo en aquesta 
situació, davant de Jesús: quina és la inquietud, el desig que sorgiria en mi: què li preguntaria? 
 
- El verb de la pregunta és important:  “què he de fer?”: del verb “poeieo” en grec. És el verb de 
passatges importants: 

3,10: resposta repetida de la gent, fariseus, soldats a Joan Baptista: així  doncs  què  hem de  fer?. 
6,46 Per què em dieu "Senyor, Senyor", i no feu  el que jo dic? 8,21 «La meva mare i els meus germans 
són els qui escolten la paraula de Déu i la fan/compleixen.» A l’eucaristia (22,19):  “Després prengué 
el pa, digué l'acció de gràcies, el partí i els el donà tot dient: «Això és el meu cos, entregat per vosaltres. 
Feu (això, que és el meu memorial.» 

 

- Jesús respon: «Què hi ha escrit en la Llei? Què hi llegeixes?». Jesús el retorna a la Llei comuna, 
al que Déu ha donat a tots com el camí de la vida i la felicitat. El mestre sap de la Llei, domina 
aquest territori, i busca entre els manaments, el més central: :  

Ell va respondre: «Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l'ànima, amb tota la 
força i amb tot el pensament, i estima el teu pròxim (plesion) com a tu mateix.» 

 



 
 

- Versets de l’Antic Testament que expressen una idea central: el fidel de Jahvè ha de viure una 
consagració a Déu total i sense divisions de la persona. M’aturo: com visc jo aquest manament 
central per a Israel i també per a nosaltres? Com és aquest amor meu a Déu? Quines són les 
zones paralitzades, ferides, lentes, necrosades del meu cor que no arriba a estimar Déu més que 
a estones, parcialment, raquíticament, calculadament....? 
 
- “I estima el teu pròxim com a tu mateix”: la paraula grega és “plesion”: té, d’entrada, una 
connotació de proximitat física:  el qui és a prop teu. El teu veí. El que ressona en primer lloc és 
“compatriota”, del mateix poble, raça, nació. Una posició prou propera a  una altra posició, potser 
contigua:  Lv 19,13: No explotis el teu pròxim ni li prenguis allò que és seu. No retinguis fins l'endemà la 

paga del jornaler. Sir 29,20: Ajuda el teu proïsme (plesion)  tant com puguis, però vigila de no deixar-te 
enganyar.  

 

- Jesús li digué: «Has respost bé: fes això i viuràs.». Si es tractava de respondre, la conversa ha 
acabat. Però ell, amb ganes de justificar-se, preguntà a Jesús: «I qui és el meu pròxim que he 
d'estimar?». D’entrada, intentem empatitzar amb aquest mestre de la Llei: qui no voldria “justificar-
se”? Qui no voldria delimitar aquesta consigna que ens desborda de tal manera: estimar el meu 
pròxim com a mi  mateix?  
 
- El paral·lelisme amb el jove ric és clar. Aquí és el concepte “pròxim” el que demana aclariment: 
A Lv 19,18, per exemple:  “No siguis venjatiu ni guardis rancúnia contra ningú del teu poble. Estima el teu  
proïsme (plesion)  com a tu mateix”. És el pròxim només el del meu poble? El de la meva família o clan?  

 
- La pregunta, en el fons,  és aquesta: amb qui estic obligat?  I per tant, amb qui no ho estic? No 
és sovint el nostre “programa” ocult aquest: practicar un egoisme intel·ligent i caritatiu, un 
individualisme il·lustrat i  autosatisfet... ?  
 
- En el fons, hi ha la pregunta de Caín: «des de quan sóc jo el guardià del meu germà?». I abans 
d’això:  qui és el meu germà?  
 
- Et convidem en el teu primer moment de pregària personal a rellegir el full d’actitud d’ahir: anar 
entrant a poc a poc en el silenci, conreant les actituds de confiança en el  Déu que ens està 
esperant en aquest recés. 
 
- De la mà del mestre de la Llei, et convidem a trobar-te amb Jesús i amb els desitjos més profunds.  
Si la seva pregunta és “què he de fer per obtenir la vida eterna?”, quines és la teva o les teves 
preguntes? 
 
- Davant la primera pregunta de Jesús, l’expert en la Llei l’encerta: estima el Senyor el teu Déu 
amb totes les forces.... com visc jo aquest manament? “I al pròxim com a tu mateix”: i com ressona 
això en mi en aquesta etapa de la meva vida? 
 
- El nostre lletrat té preguntes,  però també sap moltes coses, està ple de la seva saviesa...  i de 
les seves barreres... vol un programa precís de cara a la Vida... com ho visc jo? També he volgut 
a la vida tenir un programa precís i detallat? 
 
 
 



Recés Posadas 
9-11 febrer 2018 

 

 
Paràbola del Bon Samarità (II): el sacerdot i el levita  
 

Dissabte Matí 
 
Lc 10,30-32 
Jesús va contestar dient: «Un home baixava de Jerusalem a Jericó i va caure en mans 
d'uns bandolers, que el despullaren, l'apallissaren i se n'anaren deixant-lo mig mort.   
Casualment baixava per aquell camí un sacerdot; quan el veié, passà de llarg per l'altra 
banda.  Igualment un levita arribà en aquell indret; veié l'home i passà de llarg per l'altra 
banda.  
 
- Després del primer “combat dialèctic” amb el mestre de la Llei, Jesús intueix  que el seu 
interlocutor s’ha obert una mica més. La seva autosuficiència, basada  en la seva saviesa, 
ha obert una escletxa. És el moment de proposar una paràbola: una eina que pot desmuntar 
les nostres seguretat. Un exercici d’imaginació que es pot tornar exercici subversiu:  «La 
pràctica de la imaginació és una activitat subversiva no perquè produeixi actes concrets i 
explícits d’oposició (que ho pot fer), sinó perquè considera provisional el present i es nega 
a absolutitzar-lo”. 
 
L’apallissat 
- “Un home baixava... va caure en mans d’uns bandolers... el despullaren, l’apallissaren i  
se n’anaren deixant-lo mig mort”.  
- Està nu, símbol de tota la humanitat exclosa, empobrida, condemnada a una vida indigna. 
Nu vol dir sense diners: en la societat de consum qui no pot comprar, senzillament no 
existeix.  En un primer moment, us convidem a imaginar l’escena, i a actualitzar-la: on són 
avui els apallissats, els trossejats i aixafats, els abandonats, els deixats al marge, els 
ningunejats, els sols, els fracassats? 
 
- I jo, m’he sentit alguna vegada “apallissat” d’alguna manera? He pogut veure gent 
“passant de llarg”? 
 
El sacerdot i el levita 
- Estan lligats al Temple, lligats a l’essència de la fe jueva. Han de tenir una consagració 
total a Déu (primera part de la cita del diàleg entre el levita i Jesús). 
- La Llei (religiosa i civil, tot junt) pràcticament els obliga a passar de llarg: prohibeix al 
sacerdot tocar un cadàver (l’home devia semblar mort) i molt menys si és d’un altre poble.  
A l’estar nu, no podien saber...  

- Entenem la pregunta  del Mestre de la Llei: qui són els altres a qui he d’estimar? Qui 
són aquells a qui  no estic  obligat a estimar o auxiliar? Quins són els límits ben 

delimitats de la meva caritat, preocupació,  cura...? 
 
- Wittgenstein: els límits del llenguatge són els límits del 
món: què importants són les “definicions  de la realitat”  que  
ens guien: el sacerdot i el levita probablement només van 
veure allà al costat del camí, un motiu d’impuresa del qual 
convé fugir. Nosaltres  no actuem en funció de la puresa 
ritual. Però els pobres segueixen essent incòmodes, fan 
pudor, ens compliquen a vida. I les raons per no aturar-se 
són múltiples: “ja hi ha entitats caritatives  que fan això”, 
“l’Estat és qui se n’ha d’ocupar”: i a més són certes... però...  
 



- També hi ha teories que ajuden a “comprendre” a pobresa, a explicar-la... Un desajust 
inevitable del sistema que es pot resoldre amb recursos assistencials. Hi ha teories, hi ha 
visions del món que funcionen com a narcòtic. En el segle XXI l’«opi del poble» no és la 
religió, és el consumisme. El món com a supermercat: tot i tots tenim un preu. I els qui 
estan en els marges del sistema, els qui no poden comprar, no existeixen. Quins són els 
“discursos” que ens allunyen del patiment dels altres? Quins són els discursos que 
funcionen en el meu cap per explicar la realitat de les persones “excloses”: toxicòmans,  
delinqüents, prostitutes? Com veig els “immigrants” que arriben en pastera? Il·legals? I els 
“manteros”?  
 
- Hi ha discursos que afirmen que no hi ha víctimes, sinó “individus culpables” per no haver 
estat capaços de trobar el seu lloc en un món ple d’oportunitats al seu abast. 
 
- Una cita dura de Sant Basili: 

«Avar és qui no es conforma amb el necessari, i lladre qui pren el seu als altres. I tu, 
¿no ets avar ni lladre, si t’estàs apropiant del que se’t va donar només perquè ho 
administressis? Si diem lladre aquell que despulla un que va vestit, direm d’una altra 
manera el que no vesteix un nu, podent-ho fer? El pa que tu retens és el del famolenc. 
Els vestits que guardes a les teves arques són del despullat. El calçat que es podreix 
a casa teva és del que va descalç. I en resum: estàs ofenent tots aquells a qui pots 
socórrer». Sant Basili, «Homilia sobre la paràbola del ric insensat (Lc 12)». 

 
- Tal com diu el Papa Francesc (audiencia 27 abril 2016), comentant a paràbola, atenció 
amb l’actitud d’espectadors: “Frente al sufrimiento de mucha gente agotada por el hambre, 
la violencia y las injusticias… ignorar el sufrimiento del hombre, ¿qué significa? ¡Significa 
ignorar a Dios!”  
 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntes per al grup (matí) 
 
- 1) Per començar, com m’he trobat en aquest inici del recés: què m’està costant més? Què 
m’ajuda?  

- 2) Jesús i el Mestre de la Llei: em reconec negociant amb Jesús? Jo també voldria un 
“programa detallat” que m’estalvií haver d’estimar sense límits? 

- 3) L’apallissat: quins són els ferits que veig a la vora del camí des de la meva realitat?  
Qui són els nostres “invisibles”? Passo de llarg?  

- 4) Quins són els filtres que ens impedeixen de “veure” el que passa al nostre voltant? 

- 5) Podríem donar exemples de situacions nostres o d’altres persones o d’institucions que 
“passen de llarg per l’altra banda” davant la presència del patiment? Per què creus que 
passa això? 
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Recés Posadas 
9-11 febrer 2018 

 
PUNTS PREGÀRIA DISSABTE TARDA 
 
Paràbola de Bon Samarità (III): “vés tu i fes igual” 
 
Lc 10,33-37 
Però un samarità que anava de viatge va arribar prop d'ell, el veié i se'n compadí. 34 S'hi acostà, 
li amorosí les ferides amb oli i vi i les hi embenà; després el pujà a la seva pròpia cavalcadura, el 
dugué a l'hostal i se'n va ocupar. 
L'endemà va treure's dos denaris i els va donar a l'hostaler dient-li: "Ocupa't d'ell i, quan jo torni a 
passar, et pagaré les despeses que facis de més." 
Quin d'aquests tres et sembla que es va comportar com a proïsme de l'home que va caure en 
mans dels bandolers?» 
Ell respongué: «El qui el va tractar amb amor.» Llavors Jesús li digué: «Vés, i tu fes igual.» 
 
 
- El veié: Èxode: Déu va mirar els israelites i es va fer càrrec de la seva situació» (Ex 2, 23-25): 
«comprèn el que succeeix».  Veure (intel·ligència), jutjar (compassió, ètica),  actuar (compromís, 
política). 
 
- Se’n compadí: verb grec “splagnítzomai”:  Es commouen les vísceres, la matriu maternal davant 
el patiment de l’altre. Lc 7,12: és el que fa Jesús amb la vídua de Naïm que acaba de perdre el 
seu fill únic.  I  a Lc 15,20: el que fa el pare del fill pròdig. Un esdeveniment misteriós que ha passat 
en el cor d’aquell samarità, que l’ha atret vers el mateix moviment de misericòrdia de Déu envers 
els homes. 
 
- S'hi acostà: aquest sol verb ho canvia tot:  per a la víctima, i per al samarità (la seva absència  
marca la vida dels dos personatges anteriors). Difícilment podrem fer alguna cosa pels altres sense 
“desviar-nos del nostre camí”. 
 
- “Definició  de la  realitat”: San Alberto Hurtado, inici d’aquell recés de Nadal amb senyores de la 
burgesia de Santiago  de Xile: “señoras, lo único  importante  que  está pasando estos días en 
Santiago, digno de ser meditado, es  que Cristo está en la calle y tiene frío”.  
 
- Adela Cortina (cita per Pepe Laguna):  

Hi ha una ob-ligació més profunda que la del deure. Hi ha una ob-ligació que neix quan 
descobrim que estem lligats els uns amb els altres; per això estem mútuament ob-ligats, 
perquè els altres són per a nosaltres “carn de la nostra carn i sang de la nostra sang”. El 
descobriment d’aquest lligam misteriós porta a compartir allò que no es pot exigir com un dret 
ni es pot donar com un deure. Perquè entra en l’ample camí de la gratuïtat.» 
 

- El samarità,  vist  des de la Llei, s’impurifica. De fet, ja és, segons la Llei jueva, un traïdor i un 
heretge. Els samaritans són els qui van barrejar-se (familiarment i religiosament)  amb l’enemic i 
l’invasor  assiri. I nosaltres? Estem disposats a ajudar... però jugar-nos el nostre bon nom: personal 
i institucional? Arribar al cel amb les mans brutes o amb les mans  netes? 
 
- Li amorosí les ferides amb oli i vi i les hi embenà:  l’oli és remei per suavitzar la cremor de les 
ferides. El vi té propietats antisèptiques. Què necessita l’altre? Ajudar és ben difícil... passa per la 
pregunta: què necessita? què tinc? què li puc donar? Escoltar el qui està a la vora del camí: Què 
esperen? Per què lluiten? Què callen? De què tenen por? 
 
- El puja a la seva cavalcadura: primer cal baixar de la nostra pròpia cavalcadura: baixar del 
cavall... I portar a l’altre a la nostra pròpia cavalcadura... com un esclau porta el seu amo! El pobre 
és el meu Senyor!!! És l’equivalent del posar-se als peus dels deixebles i rentar-los els peus.  
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Compartir cavalcadura = compartir destí... arribar fins al final en aquesta solidaritat... fort, no? És 
el camí del Crist! Exemple de Grégoire.  
 
- El dugué a l'hostal i se'n va ocupar. L'endemà va treure's dos 
denaris i els va donar a l'hostaler dient-li: "Ocupa't d'ell i, quan 
jo torni a passar, et pagaré les despeses que facis de més."  
Potser era tot el diner que portava...? Sovint el que ens agrada 
és “sentir” que fem alguna cosa pels pobres... però fins a quin 
punt va apareixent en la meva vida la figura, el rostre, la història 
concreta de la persona: els seus somnis, les seves 
necessitats...  
 
- El bon samarità-beduí de Saint-Exupéry: 1935. Antoine de 
Saint-Exupéry fent un viatge amb el seu avió, acompanyat del 
seu mecànic, cap a Vietnam, s’estavella en ple desert de Líbia. 
A punt de morir de set, els dos homes són salvats per una 
caravana de beduïns. Això ho narra l’autor del Petit Príncep: 

“Un miracle, aquell àrab camina cap a nosaltres sobre la sorra 
com un Déu sobre el mar. Simplement ens ha vist. I penso en tu 
que ens salves, beduí de Líbia: t’esborraràs per sempre de la 
meva memòria. No recordaré el teu rostre. Ets l’Home i 
m’apareixes amb el rostre de tots els homes a la vegada. No ens 
vas mirar mai però ens vas reconèixer. Ets el germà estimant. I jo, de part meva, et reconeixeré en tots 
els homes. Et recordo sota un aura de noblesa i bondat, gran senyor que tens el poder de donar de 
beure. Tots els meus amics, tots els meus enemics en tu caminen cap a mi... i ja no tinc cap més 
enemic en aquest món (Terre des homes, cap. VII: “al centre del desert”) 

 
- Quin d'aquests tres et sembla que es va comportar com a pròxim de l'home que va caure en 
mans dels bandolers?» / Ell respongué: «El qui el va tractar amb amor.» / Llavors Jesús li digué: 
«Vés, i tu fes igual.»  “Pròxim” és tot aquell necessitat que ens trobem pel camí. Jesús desmunta 
l’estratègia potser inconscient del lletrat (i nostres) per justificar-se a si mateix. La Llei vol 
casuística: aquest sí, aquell no; fins a tal punt; en tal circumstància... però l’amor de Déu no coneix 
aquestes distincions i barreres que a nosaltres ens agradarien. 
 
- Llavors Jesús li digué: «Vés, i tu fes igual.”: ara has entès, ara fes igual. Resposta més profunda 
a la primera pregunta del Mestre de la Llei: què he de fer?  
 
- Com diu Pepe Laguna en el seu quadern: el samarità creient es descalça als marges dels camins, 
sap que trepitja un terreny sagrat en el qual el Déu de la vida es revela salvíficament en el destí 
dels seus preferits: els crucificats de la història. Déu ens està cridant des del  patiment de les 
víctimes. Déu en el Crist s’ha identificat amb tots els crucificats, totes les víctimes, tots els 
apallissats, mig morts, tots el qui  estan a la vora del camí 

 

 

 

 
 
Preguntes per al grup (tarda 1) 
- Què fa que el samarità s’aturi? 
- Per què el samarità s’apropa?  
- En l’actuació del samarità hi ha com els passos d’un camí, les baules d’una cadena: on creus 
que acostuma a trencar-se la cadena? 

- Mirada  empatia-compassió  apropament  la bena: l’acció per alleugerir el patiment de 
l’altre  pujar a la pròpia cavalcadura: el compromís  portar a l’hostal: risc de compartir el 
seu destí...   

- Des de la perspectiva de l’amo de l’hostal: què és per a mi acollir l’altre? Quan he estat jo acollit 
per altres? Com m’he sentit? 



Punts Pregària Posada 2018 
 

PUNTS 1 SOBRE EL CENTURIÓ 

 

1 Cuando Jesús terminó de hablar así a la gente, entró en Cafarnaún. 2 Un siervo de un centurión, 

muy querido de éste, se encontraba enfermo y a punto de morir. 3 El centurión, que había oído 

hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que viniera y salvara a su siervo. 

4 Cuando éstos llegaron ante Jesús, le suplicaron con insistencia: «Merece que se lo concedas, 5 

porque ama a nuestro pueblo y él mismo nos ha edificado la sinagoga.» 6 Jesús se fue con ellos. 

Estando ya no lejos de la casa, envió el centurión a unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes, 

porque no soy digno de que entres bajo mi techo; 7 por eso ni siquiera me consideré digno de salir 

a tu encuentro. Mándalo de palabra y quede sano mi criado. 8 Porque también yo, que soy un 

subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y digo a éste ‘Vete’, y va; y a otro ‘Ven’, y viene; y a mi 

siervo ‘Haz esto’, y lo hace.» 9 Al oír esto, Jesús quedó admirado de él, y volviéndose a la 

muchedumbre que le seguía, les dijo: «Os aseguro que ni en Israel he encontrado una fe tan 

grande.» 10 Cuando los enviados volvieron a la casa hallaron al siervo sano. 

 

---------------- 

 

 1 Quan Jesús hagué acabat de dir totes aquestes paraules davant el poble que l’escoltava, va 

entrar a Cafarnaüm. 2 Un centurió tenia un servent que estava malalt, a punt de morir. 3 El 

centurió l’apreciava molt i, quan sentí parlar de Jesús, li va enviar alguns notables dels jueus a 

demanar-li que vingués a salvar el seu servent. 4 Quan arribaren on era Jesús, el suplicaven amb 

insistència dient:  

  —Es mereix que li facis aquest favor, 5 perquè estima el nostre poble i és ell qui ens ha 

construït la sinagoga.  

    6 Jesús se n’anà amb ells. No era gaire lluny de la casa, quan el centurió li va enviar uns amics a 

dir-li:  

  —Senyor, no et molestis, que jo no sóc digne que entris a casa meva, 7 i per això ni tan sols 

m’he considerat digne de venir a trobar-te; però digues una paraula i el meu criat es posarà bo. 8 

Perquè també jo, que estic posat sota l’autoritat d’un altre, tinc soldats a les meves ordres. I a un li 

dic: “Vés-te’n”, i se’n va, i a un altre: “Vine”, i ve, i al meu servent li mano: “Fes això”, i ho fa.  

    9 Quan Jesús ho sentí, es va omplir d’admiració per aquell home; es girà cap a la gent que el 

seguia i digué:  

  —Us asseguro que ni a Israel no he trobat tanta fe.  

    10 Quan els enviats tornaren a la casa van trobar que el servent estava restablert.  

 

 

 

Preguntes per la reflexió intercalades amb el text:  

 

1 Cuando Jesús terminó de hablar así a la gente, entró en Cafarnaún. 2 Un siervo de un centurión, 

muy querido de éste, se encontraba enfermo y a punto de morir.  

 

P/ ¿Cómo reacciono ante una necesidad: con misericordia, con pereza, con agobio…? 

¿Cómo escucho al otro? 

 



3 El centurión, que había oído hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle 

que viniera y salvara a su siervo. 4 Cuando éstos llegaron ante Jesús,  

 

P/ ¿Cómo me acerco yo a Dios? 

 

le suplicaron con insistencia: «Merece que se lo concedas, 5 porque ama a nuestro pueblo y él 

mismo nos ha edificado la sinagoga.»  

 

P/ ¿Qué actos en mi vida demuestran que “amo a nuestro pueblo”, a las personas, la 

humanidad, la Iglesia? ¿Qué ‘sinagogas’, lugares de convocatoria, de acogida, de 

encuentro, he ‘construido’ o voy construyendo en mi vida?  

 

6 Jesús se fue con ellos.  

 

P/ ¿En qué ocasiones he sentido, o siento y experimento, que Jesús ‘va conmigo’, me 

acompaña, hace camino conmigo?  

 

Estando ya no lejos de la casa, envió el centurión a unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes, 

porque no soy digno de que entres bajo mi techo;  

 

P/ ¿Cómo resuenan en mi las palabras pronunciadas por el Centurion “SEÑOR NO SOY 

DIGNO DE QUE ENTRES EN MI CASA PERO UNA PALABRA TUYA BASTARÁ PARA 

SANARME”? 

 

7 por eso ni siquiera me consideré digno de salir a tu encuentro. Mándalo de palabra y quede sano 

mi criado.  

 

P/ ¿A que me lleva el creer, el CONFIAR? 

¿Qué és para ti la humilidad? 

¿Confias sin ver, sin hacer? 

 

8 Porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y digo a éste 

‘Vete’, y va; y a otro ‘Ven’, y viene; y a mi siervo ‘Haz esto’, y lo hace.»  

 

P/ ¿En que espacios de mi vida me reconozco con poder…?  

¿Sé reconocer mis limitaciones?  

¿Cuándo pido ayuda desde donde lo hago… desde la confianza, desde la exigencia…? 

 

9 Al oír esto, Jesús quedó admirado de él, y volviéndose a la muchedumbre que le seguía, les dijo: 

«Os aseguro que ni en Israel he encontrado una fe tan grande.»  

 

P/ ¿Eres capaz de ver la fe (humanidad) en las personas no creyentes? (Cuando?) 

 

10 Cuando los enviados volvieron a la casa hallaron al siervo sano. 

 

P/ ¿Qué es para ti Confiar? ¿Vives confiado? ¿A que te mueve vivir confiado? 

 



PUNTS 2 SOBRE EL CENTURIÓ: la força i la presència vivificadores de Déu 
 

En aquesta ocasió ens fixarem en un aspecte que apareix en el text del Centurió. Aquest bon home, 

estranger, com diu ell mateix, “visc sota autoritat, i sé el que és tenir autoritat”.  

 

La proposta de pregària és que tinguis un temps tranquil, de submergir-te en la presència i el poder 

creador i sustentador de Déu.  

 

Llegeix tranquil·lament aquest salm, deixant-te portar pel que diu, per l’experiència d’estar 

submergit en Déu que transmet… d’un Déu que és present, que és fort, que és vigorós, font de 

vida…:  

SALMO 147 (146-147)

Himno al Todopoderoso 

¡Aleluya! 

1 Alabad a Yahvé, que es bueno cantar 

a nuestro Dios, que es dulce la alabanza. 

2 Yahvé reconstruye Jerusalén, 

congrega a los deportados de Israel; 

3 sana los corazones quebrantados, 

venda sus heridas. 

4 Cuenta el número de las estrellas, 

llama a cada una por su nombre; 

5 grande y poderoso es nuestro Señor, 

su sabiduría no tiene medida. 

6 Yahvé sostiene a los humildes, 

abate por tierra a los impíos. 

7 Cantad a Yahvé dándole gracias, 

tañed la cítara en honor de nuestro Dios: 

8 El que cubre de nubes los cielos, 

el que dispensa lluvia a la tierra, 

y llena de hierba las montañas, 

de plantas para el uso del hombre; 

9 el que dispensa alimento al ganado, 

a las crías de cuervo cuando graznan.

 

 

10 No se deleita en el brío del caballo, 

ni se complace en los músculos del hombre. 

11 Yahvé se complace en sus adeptos, 

en los que esperan en su amor. 

12 ¡Celebra a Yahvé, Jerusalén, 

alaba a tu Dios, Sión*!, 

13 que refuerza los cerrojos de tus puertas 

y bendice en tu interior a tus hijos; 

14 que concede prosperidad a tu territorio 

y te sacia con flor de harina. 

15 Que envía a la tierra su mensaje, 

y su palabra corre a toda prisa. 

16 Que distribuye la nieve como lana 

y esparce la escarcha cual ceniza. 

17 Arroja su hielo como migajas, 

ante su frío el agua se congela. 

18 Envía su palabra y se derrite, 

sopla el viento y fluye el agua. 

19 Revela a Jacob sus palabras, 

sus preceptos y normas a Israel.

 



SALM 147

Dóna bo de cantar al nostre Déu * 

 

1 Al·leluia!  

Lloeu el Senyor:  

dóna bo de cantar al nostre Déu,  

és agradós de cantar-li lloances.  

2 El Senyor reconstrueix Jerusalem,       

aplega els dispersats d’Israel. 

3 Guareix els cors desfets  

i els embena les ferides.  

4 Té comptat el nombre dels estels,  

els crida cada un pel seu nom. *  

5 És gran el Senyor, i és molt poderós,  

és infinita la seva saviesa. *  

6 El Senyor sosté els desvalguts,  

però abat els injustos fins a terra.  

7 Entoneu accions de gràcies al Senyor,  

canteu amb les cítares al nostre Déu. *  

8 Ell cobreix el cel de nuvolades,  

assegura les pluges a la terra,  

fa néixer l’herba a les muntanyes.  

9 Dóna l’aliment al bestiar *  

i a les cries dels corbs que l’hi reclamen. 

10 No es complau en la força dels cavalls  

ni en els peus lleugers del guerrer.  

11 El Senyor es complau en els qui el 

veneren,  

en els qui confien en el seu amor. 

12 Glorifica el Senyor, Jerusalem;  

Sió, canta lloances al teu Déu, *  

13 que assegura les teves portes  

i beneeix dintre teu els teus fills;  

14 manté la pau en el teu territori  

i et sacia amb la flor del blat. *  

15 Envia ordres a la terra,  

corre de pressa la seva paraula.  

16 Tira neu com flocs de llana,  

escampa com cendra la gebrada.  

17 Llança el seu glaç com molles de pa:  

tanta fredor, qui la pot resistir?  

18 Envia la seva paraula, i tot es desglaça;  

fa bufar els seus vents, i l’aigua s’escola. 

19 Anuncia la seva paraula als fills de Jacob, 

als fills d’Israel, els seus decrets i decisions. 

 

 

Algunas consideraciones:  

 

- puedo ver la proximidad, la familiaridad con la que el salmista habla de Dios… y a la vez de 

su fuerza y poder: “cuenta las estrellas, les da un nombre a cada una”... 

- puedo dejarme llevar por la contemplación de la naturaleza como signo de la sabiduría y la 

fuerza creadora de Dios…  

- puedo dejar resonar algunas palabras... 

 

 



CONTEMPLACIÓN DE LA GRANDEZA DE DIOS EN JESÚS... PARA NOSOTROS/AS! 

 

Y finalmente podemos contemplar, gustar cada palabra, de este precioso texto de la Carta a los 

Efesios, donde san Pablo se refiere no ya a Dios Creador en sí mismo, sino en relación con Jesús 

el Señor.  

Me dejo llevar por lo que el Espíritu me sugiera en este rato de oración.  
Sea agradecimiento, sea sorpresa por la fuerza de este Dios y Señor manifestado en Jesús…  
  

El plan divino de la salvación.

Ef 1, 3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, 

pues, por estar unidos a Cristo,  

nos ha colmado de toda clase de bendiciones 
espirituales, en los cielos. 

4 Dios nos ha elegido en él antes de la 
fundación del mundo, 

para que vivamos ante él santamente y sin 
defecto alguno, en el amor. 

5 Nos ha elegido de antemano para ser sus 
hijos adoptivos por medio de Jesucristo, 

porque así lo quiso voluntariamente, 

6 para que alabemos su gloriosa benevolencia, 

con la que nos agració en el Amado. 

7 Por medio de su sangre conseguimos la 
redención, 

el perdón de los delitos, 

gracias a la inmensa benevolencia 

8 que ha prodigado* sobre nosotros, 

concediéndonos todo tipo de sabiduría y 
conocimiento. 

9 En efecto, nos ha dado a conocer el misterio 
de su voluntad, 

conforme al benévolo proyecto 

que se había propuesto de antemano, 

10 con el fin de realizarlo en la plenitud de los 
tiempos: 

hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, 

lo que está en los cielos y lo que está en la 
tierra. 

11 A él, por quien somos herederos, 

elegidos de antemano 

según el previo designio del que realiza todo 

conforme a la decisión de su voluntad, 

12 para que alabemos su gloria 

los que ya antes esperábamos en Cristo. 

13 En él también vosotros, 

tras haber oído la Palabra de la verdad, 

la buena nueva de vuestra salvación, 

y haber creído también en él, 

fuisteis sellados con el Espíritu Santo* de la 
promesa. 

14 El Espíritu es garantía de nuestra herencia, 

hasta que el pueblo de su posesión sea 
redimido, 

y su gloria sea así alabada.

 

15 Por eso, también yo, al tener noticia de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestra caridad para 

con todos los santos, 16 no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones. 17 

Así, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que os conceda espíritu de 

sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente, 18 que ilumine los ojos de vuestro corazón 

para que conozcáis cuál es la esperanza a que habéis sido llamados por él, cuál la gloriosa riqueza 

otorgada por él en herencia a los santos, 19 y cuál la soberana grandeza de su poder para con 

nosotros, los creyentes, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa. 20 Dios desplegó esta fuerza 

en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su diestra en los cielos, 21 por encima 

de todo principado, potestad, virtud, dominación y de todo cuanto tiene nombre, no sólo en este 

mundo, sino también en el venidero. 22 Sometió todo bajo sus pies y le constituyó cabeza suprema 

de la Iglesia, 23 que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. 

 



------------------- 

 

 

Càntic de lloança a Déu 

 
3 Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist, *  
que ens ha beneït en Crist *  
amb tota mena de benediccions espirituals dalt al cel. *  
4 Ens escollí en ell abans de crear el món, *  
perquè fóssim sants, irreprensibles als seus ulls. *  
Per amor 
5 ens destinà a ser fills seus per Jesucrist, *  
segons la seva benèvola decisió,  
6 a lloança i glòria de la gràcia  
que ens ha concedit en el seu Estimat. *  
7 En ell, per la seva sang,  
hem obtingut la redempció,  
el perdó dels nostres pecats.  
La riquesa de la gràcia de Déu *  
8 s’ha desbordat en nosaltres.  
Ell ens ha omplert de tota saviesa i intel·ligència.  
9 Ens ha fet conèixer el misteri del seu designi,  
la decisió benèvola que havia pres *  
10 per executar-la en la plenitud dels temps:  
recapitular en el Crist totes les coses,  
tant les del cel com les de la terra.  
11 En Crist hem rebut la nostra part en l’herència;  
ens hi havia destinat el designi d’aquell qui tot ho duu a terme  
d’acord amb la decisió de la seva voluntat.  
12 Volia que fóssim lloança de la seva glòria,  
nosaltres que des del principi tenim posada en Crist la nostra esperança.   
13 En ell, vosaltres vau escoltar la paraula de la veritat,  
l’evangeli que us salva.   
En ell heu cregut  
i heu estat marcats amb el segell de l’Esperit Sant promès.   
14 I l’Esperit és la penyora de l’heretat que Déu ens té reservada,   
quan ens redimirà com a possessió seva,  
a lloança de la seva glòria.  
 
15 També jo, d’ençà que m’han parlat de la vostra fe en Jesús, el Senyor, i del vostre amor a tots els 
del poble sant, 16 no em canso de donar gràcies per vosaltres i de tenir-vos presents en les meves 
pregàries. 17 Demano al Déu de nostre Senyor Jesucrist, el Pare gloriós, que us concedeixi el do 
espiritual de comprendre la seva revelació, perquè el conegueu de veritat. 18 Li demano que 
il·lumini els ulls del vostre cor * perquè conegueu a quina esperança ens ha cridat, quines riqueses 
de glòria ens té reservades en l’heretat que ell ens dóna entre els sants, 19 i quina és la grandesa 
immensa del seu poder que obra en nosaltres, els creients; em refereixo a la força poderosa i eficaç 
20 amb què va obrar en el Crist, quan el ressuscità d’entre els morts i el féu seure a la seva dreta 
dalt al cel, 21 per damunt de tota potència, autoritat, poder i sobirania, i per damunt de qualsevol 
altre nom que es pugui invocar, tant en el món present com en el futur. 22 Déu ho ha posat tot sota 
els seus peus, i a ell, l’ha posat al capdamunt de tot * com a cap de l’Església, 23 que és el seu cos, 
la plenitud d’aquell qui omple totes les coses.   
 

 



 

PRECÉS – SARRIÀ (3) 

 

 

 

En llenguatge col·loquial, avui diríem que tan el centurió com el samarità 

serien persones “de possibles”, amb poder, amb diners, vaja… “que poden”. 

Tanmateix, no és això el que fa que actuïn amb proïsme, ara bé és la seva 

compassió, el seu amor al pròxim el que els apropa al altre. Nosaltres també 

som “de possibles”… però seguim lluny dels qui pateixen i necessiten ajuda.  

Senyor, desperta en nosaltres la atenció i sensibilitat per acollir als qui 

necessiten del nostre amor i suport fraternal. Preguem. 

 

Us ho demanem senyor 

 

 

El nou testament ens parla de malaltia greu, a punt de morir, apallissat, mig 

mort, però ves per on la cura miraculosa de Jesús és : Confiança, fe, amor... 

Segurament cal que ens colpegin amb dures imatges de sofriment extrem per 

reblanir el  nostre cor, mentre la recepta és tan senzilla…  

Senyor, confiem en tu, glorifiquem el teu nom, però el nostre cor encara és dur, 

que la teva paraula hi penetri amorosint-lo i fent-nos més disposats a escoltar i 

actuar per acollir humilment al necessitat. Preguem.   

 

Us ho demanem senyor  



Ni el centurió ni el samarità serien “creients”, segons podríem deduir de les 

escriptures. Però Jesús ens el mostra com exemple de com la misericòrdia ens 

empeny a reaccionar lliure i gratuïtament front de les necessitats d’altri. La 

misericòrdia que sorgeix de l’amor i la generositat humil i confiada, no de la 

Llei ni dels manaments.  

Senyor, fes-nos humils, confiats, generosos, acollidors, compromesos,… que la 

misericòrdia brolli abundant en els nostres cors i ens mogui a trobar i ajudar els 

germans necessitats. Preguem. 

 

Us ho demanem senyor 

 

 

Què haig de fer per a posseir la vida eterna? Poca broma! La eternitat… Una 

aspiració ben humana, … massa humana. Ell ens respon: “Estima el teu Déu i 

als altres com a tu mateix”.  La fe i l’amor com a resposta al TOT.  

Senyor, no som dignes del teu amor etern, som pecadors, però reconeixem les 

nostres limitacions humanes i confiem en la teva intercessió perquè omplim les 

nostres vides d’amor i fraternitat. Preguem. 

 

Us ho demanem senyor 

 

 

 

 

 

 



 

ORACIÓN DEL RECÉS – SARRIA (2) 

 

Ir descalzo, liberar los pies nos ayuda a percibir la dureza, la textura del 

suelo que pisamos, su frío, su calor… caminar descalzos nos permite tomar 

conciencia de las características de lo que pisamos, de la tierra, pero 

también de sus gentes y del trato con ellas. 

Ir descalzo nos hace pisar con cuidado, mirar donde uno pone los pies, nos 

permite distinguir los terrenos que más aguantan de aquellos que 

necesitan más suavidad… 

El hecho de ir calzado nos hace sentir una seguridad que puede llevarnos a 

sentir desprecio por lo que pisamos, ya que no lo conocemos, no sabemos 

nada de ello, no distinguimos uno de otro. 

El caminar descalzo, nos da una humildad que conlleva prudencia de tratar 

con la adecuada delicadeza aquello que nos rodea. 

Estos días os invitamos a ir descalzos a dejar en la habitación la protección 

que nos impide ahondarnos en nosotros, dejemos que nos interpele lo que 

viviremos aquí de forma que nos permita conocernos un poco más a 

nosotros mismos y saber en que terreno estamos. 

 

 



     

Hoy no tengo nada que pedirte 

 

Hoy no tengo nada que pedirte,  

ni te traigo ninguna queja.  

Yo sólo busco un encuentro  

desde lo infinito que late en mí.  

 

¡Pobre de mí si atase tu respuesta 

 a mi pregunta tan medida,  

o a mi lamento tan herido!  

¡Pobre de mí si ya supiese la respuesta!  

 

Tal vez sólo encontraría para mi sed,  

mi propia agua reciclada,  

el eco de mi monótono decirme,  

mi pasado humedecido  

por el sudor o por el llanto.  

 

Te necesito más allá de lo que sé  

o de lo que digo de mí mismo.  

¡Hoy descubro ya presente,  

en el amor con que me atraes,  

la pasión con que me buscas! 

 

Salmo González Buelta sj  

 



SERVIR ES SER GENEROSO 

Domingo, 11 de febrero 2018 

PETICIÓN 

Señor, hazme generoso para pasar mi vida sirviendo a los demás. 

Dijo Jesús a sus discípulos: 

“Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda infecundo; pero si 

muere, da mucho fruto. 

El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se 

guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí 

también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre le premiará”. 

Jn 12, 24-26 

REFLEXIÓN 

Jesús me invita a seguirle a su modo, desde una entrega total. Me invita a tener una 

actitud de confianza completa y sin reservas en Él. 

Esta actitud y conducta Jesús la enseña no sólo con palabras sino con su misma vida, 

muerte y resurrección: “Nadie tiene mayor amor que quien da la vida por los que ama”. 

El que entrega su vida por los demás, ama de veras, se olvida de su propio interés y de 

su propia seguridad y lucha por una vida digna y libre para todos. 

 

HOMILIA DEL SANTO PADRE (En la misa de la Habana, 20/09/2015) 

La invitación al servicio posee una peculiaridad a la que debemos estar atentos. Servir 

significa, en gran parte, cuidar la fragilidad. Cuidar a los frágiles de nuestras familias, de 

nuestra sociedad, de nuestro pueblo. Son los rostros sufrientes, desprotegidos y 

angustiados a los que Jesús propone mirar e invita concretamente a amar. Amor que se 

plasma en acciones y decisiones. Amor que se manifiesta en las distintas tareas que 

como ciudadanos estamos invitados a desarrollar. Las personas de carne y hueso, con 

su vida, su historia y especialmente con su fragilidad, son las que estamos invitados por 

Jesús a defender, a cuidar, a servir. Porque ser cristiano entraña servir la dignidad de sus 

hermanos, luchar por la dignidad de sus hermanos y vivir para la dignidad de sus 

hermanos. Por ello, el cristiano es invitado siempre a dejar de lado sus búsquedas, 

afanes, deseos de omnipotencia ante la mirada concreta a los más frágiles. No debemos 

olvidar que la importancia de una persona siempre se basa en cómo sirve la fragilidad 

de sus hermanos. En eso encontramos uno de los frutos de una verdadera humanidad. 

«Quien no vive para servir, no sirve para vivir» 

Papa Francisco                                         

 



ORACIÓ FINAL 

 

DONA’NS SENYOR … 

 

Suficient alegria per ser sempre amables. 

Suficient dolor per ser sempre humans. 

Suficients satisfaccions per ser feliços. 

Suficients limitacions per ser humils. 

Suficients capacitats per esmerçar-les en profit dels altres. 

Suficient llum per ser entusiastes. 

Suficient obscuritat per aprendre a confiar. 

Suficients amics perquè puguin donar-me un cop de mà. 

Suficients “enemics” perquè algun dia sàpiga perdonar. 

Suficients coses per poder compartir. 

Suficients necessitats per deixar-nos ajudar. 

Suficient fe per contagiar una esperança amable. 

Suficient finesa d´oïda per estar atents a la veu del teu esperit. 

 

AMEN 

Anònim 
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