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Quan Sant Agustí va dir: “estima i fes el que vulguis”, ja ens n'adonem tu i
jo que: si estimem de veritat, no sempre podem fer el que ens doni la gana
perquè moltes vegades quan fem el que volem s'amaga el no-estimar,
l'egoisme que és el contrari de l'amor. Avui el Senyor és molt clar: vosaltres
sou els meus amics si feu el que jo us mano. L'Església des del principi ens
ensenya els manaments, pràctiques de pietat i el desig de Déu. Ens n'adonem
que quan el Senyor ens diu: estima a Déu i el proïsme, ja ens està indicant
el camí per estimar bé? 

Jn 15, 12-17
 
En aquell temps, Jesús digué als seus
deixebles: «Aquest és el meu
manament: que us estimeu els uns als
altres tal com jo us he estimat. Ningú
no té un amor més gran que el qui dóna
la vida pels seus amics. Vosaltres sou
els meus amics si feu el que jo us
mano. Ja no us dic servents, perquè el
servent no sap què fa el seu amo. A
vosaltres us he dit amics perquè us he
fet conèixer tot allò que he sentit del
meu Pare. No m'heu escollit vosaltres a
mi; sóc jo qui us he escollit a vosaltres
i us he confiat la missió d'anar pertot
arreu i donar fruit, i un fruit que duri
per sempre. I tot allò que demanareu al
Pare en nom meu, Ell us ho concedirà.
Això us mano: que us estimeu els uns
als altres».

 

FENT CAMÍ...  

"Amor boig", de Worship.CAT
https://youtu.be/oCNKbEaCv8w

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

1. INTRODUCCIÓ

2. CANT

4. CRIST VIU!
153. És tan important l’amistat que Jesús mateix es presenta com a amic: «Ja
no us dic servents [...]. A vosaltres us he dit amics» (Jn 15, 15). Per la gràcia
que Ell ens regala, som enlairats de tal manera que som realment amics
seus. Amb el mateix amor que Ell vessa en nosaltres podem estimar-lo,
portant el seu amor als altres, amb l’esperança que també ells trobaran el seu
lloc en la comunitat d’amistat fundada per Jesucrist  [80]. I si bé Ell ja és
plenament feliç ressuscitat, és possible de ser generosos amb Ell, ajudant-lo a
construir el seu Regne en aquest món, essent els seus instruments per a
dur el seu missatge i la seva llum i, sobretot, el seu amor als altres
(cf. Jn 15, 16). Els deixebles van escoltar la crida de Jesús a l’amistat amb Ell.
Fou una invitació que no els forçà, sinó que es proposà delicadament a la seva
llibertat: «Veniu i ho veureu», els digué, i «ells hi anaren, veieren on s'estava i
es quedaren amb ell aquell dia» (Jn 1, 39). Després d’aquesta trobada, íntima i
inesperada, ho van deixar tot i se n’anaren amb Ell.

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?

7. PARENOSTRE

5. REFLEXIÓ

Alguns diuen que Jesús ve a treure les lleis i les normes, que és un radical... i
jo us dic que sí: que és un radical, però en l'amor. La radicalitat de
l’evangeli és sempre una crida a l'amor, no a fer el que ens doni la gana, que
és molt diferent. 

Com són “els amors”? Com estic estimant a la gent que tinc al voltant?
Estàs esperant a que “totes les gallines et ponguin”? Què estàs fent tu pels
altres? Avui, pots concretar el que has fet i el que et queda per fer! 


