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«L’AMISTAT (4): NOBLESA» 
El qualificatiu més noble que algú pot rebre d’aquell que admira 
és justament el d’amic. L’amistat té bona part del seu origen en 
l’admiració, aquesta actitud, però, pot deformar-se fins el punt de 
perdre l’autenticitat, i és per això que moltes amistats decauen en 
una manifestació purament externa. L’evangeli d’avui ens alerta 
davant de la falsedat de certes actituds, d’aquí la radicalitat amb 
la que Jesús s’expressa. Això ja havia passat en d’altres ocasions, 
«digueu sí quan sigui sí; digueu no quan sigui no». L’amistat que 
Jesús ens demana vers Ell i vers els qui ens envolten ens exigeix 
veracitat, honradesa, autenticitat, noblesa. La resta no és amistat, 
sinó fantasia. Jesús no estima la hipocresia, la rebutja plenament. 
I aquesta de vegades es troba en els cercles més íntims, la pròpia 
família. Diguem-ho clar, aquesta noblesa que requereix la 
veritable amistat ens encamina vers la santedat. La santedat és un 
estil de vida marcat per la confiança absoluta, és a dir, la fe, i 
aquest do necessita d’una purificació constant. La noblesa la 
referim a Jesús, què viu el diu, i diu el que creu. I a Jesús el 
retrobem especialment en l’Eucaristia, allí on renovem el do de 
l’Esperit Sant que vàrem rebre el dia del nostre baptisme. Jesús 
ens demana no només que ens convertim individualment, sinó 
que siguem ferms en el desig de refer i modelar les nostres 
relacions en funció de la noblesa. L’Eucaristia ens permet d’entrar 
en aquest estil noble que trobem en Jesús, i que ens fa viure 
l’amistat en el temps present, però a més a més, ens impulsa a 
creure que les nostres amistats poden sempre millorar. Les 
nostres celebracions són veritables, perquè l’amistat de Jesús no 
és pas fictícia, sinó que de nou entrega la seva vida, com a bon 
amic, per tal que acollim aquest desig d’autenticitat. Tant de bo, 
cada cop més, la nostra fe, la nostra vida i la nostra voluntat 
esdevinguin més properes entre elles, per tal que les nostres 
relacions fugin de la rutina, de la falsedat i d’aquell quedar bé que 
tant mal ens fa. La noblesa ens exigeix, però també ens preserva 
de les falses amistats. 

Mn. Daniel Palau 
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HORARIS DE MISSA 

Dilluns i divendres a les 19h. Dimarts 

i dimecres missa compartida a les 

19h. Dijous adoració a les 19h. 

Dissabte a les 20h. Diumenge a les 

12h.  

 

INTENCIONS 

Dissabte 13: Carmen Vacarisses 

Jorba / Dilluns 15: Maria Auxili 

Borràs. 
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HORARIS DE MISSA  

Dimarts i dijous a les 9’15h. Dissabte  

a les 18h. Diumenge a les 10’30h. 

 

INTENCIONS 

Dissabte 13: Josep Mª Boltà. Josep 

Morral / Diumenge 14: Joan Ribas. 

Josep Martí Tor. 
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PREGÀRIA PER UN AMIC DE 
VERITAT 

 

Senyor et dono gràcies per tots els meus amics. 
Gràcies per haver-los trobat en el camí de la 

meva vida. 
Fes que aquestes amistats creixin en la veritat i 

en la transparència davant dels Teus ulls. 
Que el camí dels meus amics i el meu, puguin 

enriquir-se i ajudar-me a progresar en el meva 
vida quotidiana. 

Ensenya’m a servir-los, a trobar temps per a 
ells. 

Ajuda’m a no demanar res a canvi. 
Preserva’m de tota gelosia. Ensenya’m a ser 

misericordiós i just amb ells. Ajuda’m a 
romandre fidel, encara que m’allunyi d’ells al 

llarg de la vida. 
Senyor, et dono gràcies pels moments 

compartits, per l’ajuda recíproca. Gràcies, 
Senyor, per aquesta joia que Tu poses en el meu 

cor per cada encontre amb ells. 
Ajuda’m a posar-te a Tu en el centre de les 

meves amistats i a adreçar-me sempre a Tu. 
Dona’m senzillesa i humilitat per demanar als 

meus amics que preguin per mi, i jo pregui 
sempre per ells. 

Amen. 
 

L. Lécuru (osb), 100 prières en familie, Paris: Salvator: 2014. 


