
"¿Yo le pregunto a Jesús: 
Qué querés que haga? 

¿Qué querés de mi vida? 
Esto es entrenarse."

Abans de començar mira aquest vídeo:

Discurs "Sou els atletes de Crist" (II). JMJ Rio 2013
http://www.youtube.com/watch?v=H0tZ7WCAtXw 

    (...) 2. El camp, a més de ser un lloc de sembra, és un lloc 
d'entrenament. Jesús ens demana que el seguim tota la vida, 
ens demana que siguem els seus deixebles, que "juguem al 
seu equip". A la majoria de vosaltres us agrada l'esport. Aquí, 
al Brasil, com en altres països, el futbol és una passió 
nacional. Sí o no? Doncs bé, què fa un jugador quan se'l 
crida per formar part d'un equip? Ha d'entrenar i entrenar 
molt. Així és la nostra vida de deixebles del Senyor. Sant 
Pau, escrivint als cristians, ens diu: "Els atletes es priven de 
tot, i ho fan per obtenir una corona que es marceix; 
nosaltres, en canvi, per una corona incorruptible" (1 Co 9,25). 
Jesús ens ofereix quelcom més gran que la Copa del Món; 
quelcom més gran que la Copa del Món! Jesús ens ofereix la 
possibilitat d'una vida fecunda i feliç, i també un futur amb Ell 
que no tindrà , allà a la vida eterna. És el que ens ofereix 
Jesús. Però ens demana que paguem l'entrada. I l'entrada és 
que ens entrenem per "estar en forma", per afrontar sense 
por totes les situacions de la vida, donant testimoni de la 
nostra fe. A través del diàleg amb Ell, la pregària -"Pare, ara 
ens farà resar a tots, no?" -. Et pregunto, però contesteu al 
cor, eh! No en veu alta, en silenci. Jo reso? Cadascú que s'ho 
contesti. Jo parlo amb Jesús? O li tinc por al silenci. Deixo 
que l'Esperit Sant parli al meu cor? Jo li pregunto a Jesús: 
Què vols que faci? Què vols de la meva vida? Això és 
entrenar-se. Pregunteu-li a Jesús, parleu amb Jesús. I si 
cometeu un error a la vida, si rellisqueu, si feu alguna cosa 
que està malament, no tingueu por. Jesús, mira què he fet, 
què haig de fer ara? Però sempre parleu amb Jesús, en les 
bones i en les dolentes. Quan feu una cosa bona i quan feu 
una cosa dolenta. No li tingueu por! Això és la pregària. I 
amb això us entreneu en el diàleg amb Jesús en aquest 
ensenyament missioner.  I també a través dels sagraments, 
que fan créixer en nosaltres la seva presència. A través de 

3. I tercer: El camp com a obra de construcció. Aquí estem 
veient com s'ha construït això aquí. Es començaren a moure els 
nois, les noies. Mogueren i construïren una església. Quan el 
nostre cor és una terra bona que rep la Paraula de Déu, quan 
"se sua la samarreta", tractant viure com a cristians, 
experimentem quelcom gran: mai no estem sols, formem part 
d'una família de germans que recorren el mateix camí: som 
part de l'Església. Aquests nois, aquestes noies, no estaven 
sols, en conjunt feren un camí i construïren l'església, en conjunt 
feren el que va fer Sant Francesc: construir, reparar l'església. 
Us pregunto: Voleu construir l'església? [tots: "Sí!"]  Us hi 
animeu? [tots: "Sí!"] I demà oblidareu aquest sí que heu dit? 
[tots: "No!"] Així m'agrada! Som part de l'església, més encara, 
ens convertim en constructors de l'Església i protagonistes de 
la història.  Nois i noies, si us plau: no us poseu a la cua de la 
història. Sigueu protagonistes. Jugueu endavant. Camineu 
endavant, construïu un món millor. Un món de germans, un món 
de justícia, d'amor, de pau, de fraternitat, de solidaritat. 
Jugueu sempre endavant. Sant Pere ens diu que som pedres 
vives que formen una casa espiritual (cf. 1 P 2,5). I mirem 
aquesta llotja, veiem que té forma d'una església construïda 

l'amor fratern, de saber escoltar, comprendre, perdonar, 
acollir, ajudar els altres, a tothom, sense excloure ni 
marginar. Aquests són els entrenaments per seguir Jesús: la 
pregària, els sagraments i l'ajuda als altres, el servei als 
altres. Ho repetim tots junts? "Pregària, sagraments i ajuda 
als altres" [tots ho repeteixen en veu alta]. No s'ha sentit bé. 
Una altra vegada [ara més fort].
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QUÈ ENS DIU EL PAPA?



"No se metan en la cola de la historia. 
Sean protagonistas. Pateen adelante, 

construyan un mundo mejor."
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amb pedres vives. A l'Església de Jesús, les pedres vives som 
nosaltres, i Jesú ésia; 
cadascú de nosaltres és una pedra viva, és un tros de la 
construcció, i si hi falta aquest tros quan ve la pluja entra la 

cuidar la unitat i la seguretat de l'Església.  I no construir una 
petita capella on només hi càpiga un grupet de persones. 
Jesús ens demana que la seva Església sigui tan gran que 
pugui allotjar tota la humanitat, que sigui la casa de tots. Jesús 
em diu a mi, a tu, a cadascú: "Aneu, feu deixebles a totes les 
nacions". Aquesta tarda, responguem-li: Sí, Senyor, també jo 
vull ser una pedra viva; junts volem construir l'Església de 
Jesús. Vull anar i ser constructor de l'Església de Crist. Us 
animeu a repetir-ho? Vull anar i ser constructor de l'Església 
de Crist. A veure ara... [tots "Sí!"].  Després pensaran el que 
han dit junts... 

El teu cor, cor jove, vol construir un món millor. Segueixo les 
notícies del món i veig que molts joves, en moltes parts del 
món, han sortit al carrer per expressar el desig d'una 
civilització més justa i fraterna. Els joves al carrer. Són joves 
que volen ser protagonistes del canvi. Si us plau, no deixeu que 
siguin uns altres els protagonistes del canvi. Vosaltres sou els 
qui teniu el futur. Vosaltres... Per vosaltres entra el futur al món.  
A vosaltres us demano que també sigueu protagonistes 
d'aquest canvi. Continueu superant l'apatia i oferint una 
resposta cristiana a les inquietuds socials i polítiques que es 
plantegen en diverses parts del món. Us demano que sigueu 
constructors del futur, que es posen a treballar per un món 
millor. Estimats joves, si us plau, no contempleu la vida sense 

ús no es quedà al balcó, 

com va fer Jesús. Però queda una pregunta: Per on 
comencem? A qui li demanem que comenci això? Per on 

comencem? Una vegada, preguntaren a la Mare Teresa què 
era el que s'havia de canviar en l'Església, per començar: per 
quina paret de l'Església comencem. Per on - digueren -, Mare, 
hem de començar? Per tu i per mi, va contestar ella. Tenia un 
fort poder d'atracció i convicció aquesta dona! Sabia per on 
calia començar. Jo també avui li robo la paraula a la Mare 
Teresa, i et dic: Comencem? Per on? Per tu i per mi. Que 
cadascú, en silenci una altra vegada, es pregunti si haig de 
començar per mi, per on començo. Que cadascú obri el seu 
cor perquè Jesús us digui per on començar. 

Estimats amics, no us n'oblideu: vosaltres sou el camp de la fe. 
Vosaltres sou els atletes de Crist. Vosaltres sou els 
constructors d'una Església més bella i d'un món millor. Alcem la 
nostra mirada vers la Verge. Ella ens ajuda a seguir Jesús, ens 
dóna exemple amb el seu "sí" a Déu: "Sóc l'esclava del Senyor, 
que es compleixin en mi les teves paraules" (Lc 1,38). Diguem-
li-ho també nosaltres a Déu, juntament amb Maria: Que es 
compleixin en mi les teves paraules. Que així sigui.

 Papa Francesc
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... 1. Entrenar-me per jugar a 
l'equip de Jesús? 
Comença la trobada fent que els joves comencin a fer 

é
facin estiraments. Després que s'asseguin. Quan ens 
entrenem? Per jugar un partit, no?

2. Quelcom més gran que 
la copa del Món? 
A Rio se celebrarà la Copa del Món però el Papa ens 
diu que nosaltres tenim aquí molt més. Al mateix Jesús... 

Al mateix Déu fet home! Què ens ofereix Jesús? Quan 
estàs davant del sagrari, o a l'Eucaristia, ets conscient 
que hi ha el major tresor del món, Déu mateix?

3. Parlar amb Jesús en els 
bons moments i en els 
dolents?
Diu el Papa que la pregària és parlar amb Jesús. 
Quan parles amb Jesús? Què li dius? Li expliques allò 
que et succeeix? Li parles en les bones i en les 
dolentes?
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( www.aplec2014.cat )


