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«L’AMISTAT (26): UNA AMISTAT QUE VE DE LLUNY» 

Déu no actua improvisadament. Ell ha volgut ser amic nostre des de 
molt abans que nosaltres haguéssim adquirit consciència de la seva 
existència. Ell vol que nosaltres siguem amics, en nom seu, d’aquells 
amb els qui compartim l’existència. Amb quina finalitat? Isaïes per ser 
llum de tots els pobles, sant Pau per ser apòstol, i nosaltres? Els amics 
són amics perquè gaudim de l’experiència de la vida compartida. Els 
amics són aquells amb els qui caminem sense més, aquells amb els que 
les alegries i les esperances, les inquietuds i les pors… són més fàcils de 
portar. Amb els amics ens ve de gust passar temps. Jesús esdevé amic 
per estar amb nosaltres i emportar-se de la nostra vida allò que ens 
pesa, allò que ens fa difícil la vida: el nostre pecat en forma d’egoisme, 
de superficialitat, d’orgull... amics com aquests els volem. És a dir, 
amics que ens fan la vida molt més lleugera, més fàcil de gestionar i de 
viure. Amics així ens canvien i la nostra història passa de ser una càrrega 
feixuga a una experiència de llum, d’alegria, d’esperança. Aquest canvi 
vital és, ni més ni menys, que viure segons l’Esperit. D’aquesta acollida 
en neix el testimoniatge de l’amistat de Jesús, llum enmig de les 
complexitats del món. El més decisiu és que l’amistat de Déu per 
nosaltres ve de lluny, des del si de la mare. És Ell qui la inicia, per un 
simple acte de misericòrdia. L’Esperit, l’amistat i el ser-ne testimonis 
està tot estretament relacionat, de tal manera que, a poc a poc, 
comencem a viure com amics vers tothom, com aprenem de Jesús, amb 
una renovada disponibilitat davant els compromisos, una nova frescor 
en les nostres relacions i sobretot, una més clara capacitat de no 
allunyar-nos del projecte del Regne de Déu. És rellevant que davant les 
nostres imperfeccions i incongruències, Déu no dubta a manifestar-se 
en el seu Fill Jesús, com amic incondicional. L’agraïment creix 
inversament proporcional, i de manera exponencial, en relació a les 
nostres negacions i equivocacions humanes, tant freqüents. Ser llum 
vol dir haver conegut la fosca. L’amistat de Jesús ens treu de les nostres 
mediocritats, de les nostres rutines. Amb Jesús la vida no és monòtona, 
sinó una sorpresa contínua. I això no és d’avui, sinó que va començar 
molt abans, perquè l’amistat de Jesús ve de lluny. 

Mn. Daniel Palau 



 
HORARIS DE MISSA 

Dilluns, dimecres i divendres a les 

19h. Dijous a les 19h exposició del 

santíssim. Dissabte a les 20h. 

Diumenge a les 12h.  

 

INTENCIONS: 

Dissabte 14: Car Bacarisses Jorba / 

Diumenge 15: Magda Mora de 

Santos. Pepita Bella. Juan Bautista 

Ribas. 

 

MISSA DE FESTA MAJOR: 

Dimarts 17/01 a les 11’30h. Cantada per la coral Diadema i el pianista 

Andreu Diport. 
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HORARIS DE MISSA  

Dijous a les 9’15h. Dissabte a les 18h. 

Diumenge a les 10’30h. 

 

 

 

 

INTENCIONS: Dissabte 7: Josep Mª 

Boltà. Josep Morral. Esposos Josep 

Canyelles i Dolors Castellví / 

Diumenge 1: Pere Fisa. Joan Ribas. 

Josep Martí Tor. 
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L’ART DE SER  
LLUM PELS ALTRES 

 

Jesús em demanes que siguem 
sal i llum pel món.  

Fes-me explícitament amic 
d’aquells se senten vençuts, 

dels qui ningú estima, 
dels qui se senten febles i maltractats, 

dels qui no poden tornar-me res a canvi. 
Sols així seré sal i llum 

en aquest món nostre, en el que sembla 
que només hi ha lloc  

pels vencedors i pels triomfadors. 
Que sigui la veu amable,  

la mirada amiga i el gest sincer 
per aquell que no sap què és l’amistat. 

Fes-me sincer i valent per estimar 
sense pors, sense trampes. 
Tu, Senyor, m’has escollit 

per ser i per ser pels altres. 
Et dono gràcies. No em deixis mai, 

fes-me conèixer quines són les foscors 
que m’atrapen en el meu dia a dia, 

i així pugui mostrar el teu amor 
amb coherència allà on visc. 

Que la meva llum sigui reflex de la teva, 
que la meva força resti unida a Tu, 

que la meva alegria siguis Tu, 
que jo sigui pels altres, com Tu per mi. 

Gràcies. Amen.  


