
 

QUART DIUMENGE 
 

PREGÀRIA INICIAL 

Senyor, vull escoltar la teva veu. 
Que la teva Paraula il·lumini la meva vida, 
que la trobada amb Tu, 
Déu de bondat i misericòrdia, 
em comprometi en ser deixeble i en la missió. 
Pare, envia'ns l'Esperit Sant 
que ens acompanyi en les nostres opcions 
i ens modeli a imatge del vostre Fill, 
Jesucrist, el nostre Senyor 
 
 

LECTURA BÍBLICA (Lc 15, 1 – 3. 11 - 32) 
 

Els publicans i els altres pecadors s'acostaven tots a Jesús per escoltar-

lo. Els fariseus i els mestres de la Llei murmuraven i deien: 

- Aquest home acull els pecadors i menja amb ells. 

Jesús els va proposar aquesta paràbola: 

- Un home tenia dos fills.  Un dia, el més jove digué al pare: 

» - Pare, dóna'm la part de l'herència que em toca. 

»Ell els va repartir els béns.  Al cap d'uns quants dies, el més jove va 

vendre's tot el que tenia i se'n va anar amb els diners en un país llunyà. 

»Un cop allí, dilapidà la seva fortuna portant una vida dissoluta.  Quan 

s'ho hagué malgastat tot, vingué una gran fam en aquell país i començà a 

passar necessitat. Llavors es va llogar a un propietari d'aquell país, que 

l'envià als seus camps a pasturar porcs.  Tenia ganes d'atipar-se de les 

garrofes que menjaven els porcs, però ningú no li'n donava.  Llavors 

reflexionà i es digué: "Quants jornalers del meu pare tenen pa de sobres i 

jo aquí m'estic morint de fam!  Aniré a trobar el meu pare i li diré: Pare, 

he pecat contra el cel i contra tu.  Ja no mereixo que em diguin fill teu; 

tracta'm com un dels teus jornalers."  I se n'anà a trobar el seu pare. 

»Encara era lluny, que el seu pare el veié i es commogué, corregué a 

tirar-se-li al coll i el besà.  El fill li digué: 

» - Pare, he pecat contra el cel i contra tu. Ja no mereixo que em diguin 

fill teu. 

»Però el pare digué als seus criats: 

» - De pressa, porteu el vestit millor i poseu-l'hi, poseu-li també l'anell i 

les sandàlies,  porteu el vedell gras i mateu-lo, mengem i celebrem-ho,  

perquè aquest fill meu era mort i ha tornat a la vida, estava perdut i l'hem 

retrobat. 



 
»I es posaren a celebrar-ho. 

»Mentrestant, el fill gran era al camp. Quan, de tornada, s'acostava a la 

casa, va sentir músiques i balls i cridà un dels criats per preguntar-li què 

era allò.  Ell li digué: 

» - El teu germà ha tornat. El teu pare l'ha retrobat en bona salut i ha fet 

matar el vedell gras. 

»El germà gran s'indignà i no volia entrar. Llavors el seu pare va sortir i 

el pregava.  Però ell li respongué: 

» - Fa molts anys que et serveixo sense desobeir mai ni un de sol dels 

teus manaments, i tu encara no m'has donat un cabrit per a fer festa amb 

els meus amics.  En canvi, quan ha tornat aquest fill teu després de 

consumir els teus béns amb prostitutes, has fet matar el vedell gras. 

»El pare li contestà: 

» - Fill, tu sempre ets amb mi, i tot el que és meu és teu.  Però calia 

celebrar-ho i alegrar-se, perquè aquest germà teu era mort i ha tornat a la 

vida, estava perdut i l'hem retrobat. 
 

 
Notes sobre la lectura d’aquesta paràbola 

 
Tradicionalment llegim l’anomenada paràbola del fill pròdig fixant-nos en la 
figura del fill jove. Ell, com els “publicans i els altres pecadors” esdevenen el 
centre i el lector s’hi identifica per tal d’adonar-se que cal tornar al Pare. 
En canvi, el protagonista de la paràbola és el Pare. Si volem tornar al Pare, 
convé que ens fixem en Ell més que en nosaltres mateixos. 
 

Una altra mirada sobre el fill “jove” 
(amb ganes de veure Jesús pertot arreu!) 
 

 El fill “jove” ens ofereix una imatge de Jesús, el Fill estimat (Lc 3,22) del 
Pare: 

o se’n va de la casa del Pare i ve a conviure amb nosaltres 
o assumeix la realitat humana en tota la seva duresa (14-16; Fl 2,6-8) 
o “consumeix els béns del Pare”  –gasta la vida– amb els pecadors 
o troba el rebuig dels qui es creuen justos 
o fins i tot, assumeix el pecat de tothom i en demana perdó al Pare 

(21; Lc 23,34). És el qui pren damunt seu el pecat del món (Jn 1,29). 

 El Pare, per la seva banda, l’ha exaltat i li ha concedit aquell nom que 
està per damunt de tot altre nom (Fl 2,9ss). I, d’aquesta manera, ens ha 
perdonat: “tot el que és meu és teu”. 

  



 

 

 
CANT 
El llindar  CANTA LA TEVA FE 

 
Dret davant del llindar 
de la porta de casa, 
la mirada perduda en aquell horitzó 
per on es va allunyar... 
 
Dret davant del llindar, 
se li passen les hores 
esperant el retorn d'aquell fill estimat 
que no pot oblidar... 
 
I les nits són molt llargues 
i els seus ulls amarats pel plor 
volen veure l'albada d'un nou demà. 
 
Cel rogenc, foc encès, 
sol ponent del capvespre, 
en el seu contrallum es dibuixa un estrany 
que es va apropant... 
 
I el seu cor s'accelera 
desitjant que aquell estrany 
sigui el fill que retorna al seu costat... 
 
QUAN EL VEU DE LLUNY ESTANT 
SURT CORRENTS PER ABRAÇAR-LO 
I TIRANT-SE-LI AL COLL 
L'HA OMPLERT DE PETONS  
MENTRE DIU ALS CRIATS: 
 
POSEU-LI EL VESTIT MILLOR 
UN ANELL I LES SANDÀLIES 
I MATEU EL VEDELL GRAS 
CELEBREM TOTS PLEGATS QUE 
HE RETROBAT EL FILL!!! 
 
Dret davant del llindar 
de la porta de casa, 
ara prega al fill gran que celebri amb Ell el retorn del germà... 

 

  



 

 

 
MEDITACIÓ 
 
Fill, tu sempre ets amb mi, i tot el que és meu és teu; però calia 
celebrar un banquet i alegrar-se, perquè aquest germà teu era 
mort, ha tornat ... 
Sóc conscient, en tot moment, de la presència de Déu en la meva 
vida? Quines coses poden impedir que així sigui? Quins són els 
grans motius que tinc per alegrar-me? Quines coses descobreixo 
que Déu està fent en mi? Quina experiència tinc de fer meus els 
goigs, les fatigues, les il·lusions i desesperances dels altres? Me 
n'alegro, constantment, del bé dels altres, “dels meus germans"? I 
si no és així ¿a què es deu? Com créixer en aquesta dimensió? 
 
 
 
COMPARTIM LA PREGÀRIA 
 
En aquest moment, després d'haver escoltat la Paraula de Déu, 
parla-li tu ara a Ell amb confiança com un fill o una filla amb el 
seu pare i la seva mare. Reconeix la seva presència en la teva 
vida, dóna-li gràcies, explica-li això que et càrrega, demana-li 
l’ajuda i la llum necessària.  
Podem compartir amb els altres la nostra pregària personal en 
forma de comunicació de vivències, de petició, d'acció de 
gràcies, de lloança ... 
 
 

COMPROMÍS 
 
Quins compromisos concrets puc treure d'aquesta pregària per 
portar-los a la vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


