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Benvinguda i introducció  

Busquem només ser qui som, 

i essent el que som, estem oberts al Déu que és.  

Com a conseqüència d’això, 

ens inunda la meravella i el poder de l’energia de Déu. 

El poder del ser i de l’enamorar-se.1 

Cant:  M’abandono a tu (3) 

  fes que siguem u 

Mantra: Crist       (inspiració) 

  Jesús       (expiració) 

Música: 

 Spiegel im Spiegel for Cello and Piano (Arvo Pärt) (10:27) 

 https://www.youtube.com/watch?v=FZe3mXlnfNc 

Salm 42-43 (41-42)  La set de Déu 

Resposta cantada:   Jo tinc set de tu, tinc set del teu amor 

Jo tinc set de tu, oh font de llibertat  

2 Com la cérvola es deleix per les fonts d'aigua, 

també em deleixo jo per tu, Déu meu. 

3 Tot jo tinc set de Déu, 

del Déu que m'és vida; 

quan podré anar a veure Déu cara a cara? 

4 Les llàgrimes són el meu pa 

de nit i de dia, 

i a tota hora em diuen: 

«On és el teu Déu?» 

5 Jo esplaio el meu cor apenat 

venint amb tots els germans 

cap a vós, Déu meu, 

al cor de l’Església, 

amb joia i lloança.  Jo tinc set de tu, tinc set del teu amor… 

6 Per què aquesta tristor, ànima meva? 

Per què aquest torbament? 

Espera en Déu! 

Jo et tornaré a lloar, 

salvador meu i Déu meu. 
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9 Que el Senyor confirmi cada dia 

l'amor que em té. 

I cada nit li adreçaré el meu cant, 

faré una pregària al Déu que m'és vida. 

Espero en Déu! 

Salvador meu i Déu meu.  Jo tinc set de tu, tinc set del teu amor… 

Déu meu, sou vós qui em salveu. 

Envieu-me la llum i la veritat; 

que elles em guiïn, 

i que em duguin al lloc on us manifesteu. 

I m’acostaré a Déu, 

que és la meva alegria. 

Ho celebraré i us lloaré, 

Senyor Déu meu. 

Espero en Déu  

Salvador meu i Déu meu. 

Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant 

com era al principi, ara i sempre 

i pels segles dels segles. Amén   Jo tinc set de tu, tinc set del teu amor… 

 

Text bíblic: de l’evangeli de sant Joan (Jo 18,33-37) 

En aquell temps Pilat digué a Jesús: 

--¿Tu ets el rei dels jueus? 

34 Jesús contestà: 

--¿Surt de tu, això que em preguntes, o bé d'altres t'ho han dit de mi? 

35 Pilat replicà: 

--Que potser sóc jueu? Són el teu poble i els grans sacerdots els qui t'han posat a les meves mans. Què 

has fet? 

36 Jesús contestà: 

--La meva reialesa no és d'aquest món. Si fos d'aquest món, els meus homes haurien lluitat perquè jo 

no fos entregat als jueus. Però la meva reialesa no és d'aquí. 

37 Pilat li digué: 

--Per tant, tu ets rei? 

Jesús contestà: 

--Tu ho dius: jo sóc rei. Jo he nascut i he vingut al món per donar testimoni de la veritat. Tots els qui 

són de la veritat escolten la meva veu. 

 

Cant: De noche iremos, de noche 

que para encontrar la Fuente 

sólo la sed nos alumbra (2) 

 https://www.youtube.com/watch?v=yC71CD9P7h4 

 

Text de comentari 

En el procés de Jesús davant de Pilat, segons el quart evangeli, té un lloc destacat la qüestió referent 

a la veritat. Fins el punt que s’equipara ser rei amb ser testimoni de la veritat. És justament així. Només 

adquirim -ens fem conscients de- la nostra reialesa quan comprenem la nostra veritat més fonda. Fins que 

això no succeeix, vivim com a captaires, intentant d’identificar-nos i d’apropiar-nos d’allò que ens pugui 

concedir una certa sensació d’identitat. Tanmateix, al comprendre el que som, tot s’il·lumina: el suposat 

captaire es descobreix rei. 

https://www.youtube.com/watch?v=yC71CD9P7h4
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La veritat tanmateix no és un contingut mental, que seria només una idea de la veritat, mai la mateixa 

veritat; un mapa, més o menys encertat, però mai el territori.  De la mateixa manera que ningú mai pot 

conèixer el territori sense entrar en ell, per clars que li puguin semblar els mapes que posseeix, tampoc és 

possible conèixer la veritat fins que no la som. Es podria dir, d’alguna manera, que la veritat no passa tant 

per la ment, com per la vida; ni pel pensar d’una manera determinada, quan per ser-la. D’entrada, el que 

això demana és no absolutitzar una manera determinada, sinó situar-se en un actitud honesta i determinada 

per viure’s en veritat. Per això, enfront del fanatisme que traspua tancament i estretor, la veritat demana 

obertura humil, qüestionament i flexibilitat. I és precisament la persona que viu això la que, pot utilitzar 

les paraules de Jesús els qui són de la veritat, encara que no tingui cap creença. 

Què significa escoltar la veu de Jesús? Segons el que estic dient, no es tracta d’un simple 

consentiment mental a la seva figura i a la seva paraula, sinó més aviat de reconèixer-se en la seva persona 

i en el seu missatge. Aquesta sintonia o re-coneixement no és quelcom superficial, sinó que neix del fet 

de descobrir experimentalment que el Territori en el que ens endinsem és sempre compartit, que la nostra 

identitat de fons -més enllà del jo individual, al que la ment s’aferra- és una i la mateixa en la no-dualitat: 

no som iguals, però som el mateix.  ¿Com no seria aquest reconeixement font d’una actitud inclusiva i 

amorosa cap a tots els éssers, si el bé de cadascú d’ells és el meu propi bé? Des d’aquesta experiència, és 

fàcil percebre la dolorosa paradoxa en la que cau la persona fanàtica o simplement excloent: creient que 

la veritat, es troba just en la direcció contrària a aquella que li permetria d’experimentar-la.2 

Silenci llarg 

Campaneta final del silenci 

Magnificat: Magnificat (2) magnificat anima mea dominum (bis) 

 La meva ànima magnifica el Senyor, 

el meu esperit celebra el Déu que em salva, 

perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa. 

Des d’ara totes les generacions 

em diran benaurada, 

perquè el Totpoderós obra en mi meravelles. 

El seu nom és sant, 

i l’amor que té als qui creuen en ell 

s’estén de generació en generació. 

Les obres del seu braç són potents: 

dispersa els homes de cor altiu, 

derroca els poderosos del soli 

i exalça els humils. 

Omple de béns els pobres, 

i els rics se’n tornen sense res. 

Ha protegit Israel, el seu servent, 

com ho havia promès als nostres pares; 

s’ha recordat del seu amor a Abraham  

i a la seva descendència per sempre. 

Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit… 

Magnificat (2) magnificat anima mea dominum (bis) 

 

Pregàries:  

Preguem 

Resposta cantada:  Kyrie eleison  

• Senyor ens dius que som u,  

et preguem per tots els homes i dones perquè ens obrim a aquesta realitat. Kyrie eleison 
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• Senyor tu vols la felicitat per a tots,  

et preguem perquè et trobin i et reconeguin tots els qui escampen odi i violència Kyrie eleison 

• Senyor tu no cesses d’escampar els teus dons,  

et preguem perquè els sapiguem acollir i posar al servei dels altres. Kyrie eleison 

• Senyor tu ets vida i consol,  

et preguem per tots els sofrents perquè avui et puguin experimentar Kyrie eleison 

• Senyor tu ens beneeixes 

et preguem pels qui ens trobem ara pregant perquè siguem benedicció pels altres Kyrie eleison 

• Senyor … 

 

Parenostre arameu-siríac 

https://www.youtube.com/watch?v=ECfUH9K0L08 

Oració final 

Oh Jesús, que ens mostres Déu, 

vida de les nostres vides,  

seguir-te a tu és fer l’opció  

per un compromís ferm  

que ens capbussa en l’univers de l’esperança; 

fes que les dificultats de la vida 

no apaguin la nostra de set de comunió 

amb tu i amb tots els éssers de la terra. 

T’ho demanem per la vida de l’Esperit 

que en comunió amb tu el Crist i Déu-Pare-Mare 

viviu pels segles dels segles. 

Amén 

 

So del gong 

Com les ones transporten el so del gong, 

la vida de tots els éssers de la terra 

sigui viscuda des de la realitat fonda 

que és la única realitat.  

 

Beneïm el Senyor 

Donem gràcies a Déu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Main, John 
2 Martínez Lozano, Enrique El evangelio lee nuestro anhelo p. 394 


