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En l'evangeli d'avui Jesús ens diu amics! Un amic és un tresor, i d'amics
vertaders, tampoc no és que les persones en tinguem molts. Tenim persones
amb les quals compartim festes, sortides, moments per passar-ho bé, per
estudiar junts... Però un amic vertader és aquell que et coneix a fons, les
teves virtuts i misèries, i malgrat tot, t'estima i vol ser al teu costat en tot
moment i circumstància de la vida. Un amic és aquell que com ens diu Jesús
entrega la seva vida per amor als altres: amb compromisos, fent
companyia, esforçant-se pels altres, tenint paciència, entregant temps... Jesús
és amic teu, et coneix millor que tu mateix, t'estima i aposta per tu, i tu, ets
amic o vols ser amic de Jesús?

Jn 15, 18-21
 
En aquell temps, Jesús digué als seus
deixebles: «Si el món us odia, tingueu
present que m'ha odiat primer a mi que
a vosaltres. Si fóssiu del món, el món
us estimaria com a cosa seva. Però
vosaltres no sou del món: jo us he
escollit del món, i per això el món us
odia. Recordeu allò que us he dit: ‘El
criat no és més important que el seu
amo’. Si m'han perseguit a mi, també
us perseguiran a vosaltres; si haguessin
guardat la meva paraula, també
guardarien la vostra. Tot això us ho
faran per causa del meu nom, ja que no
coneixen aquell qui m'ha enviat».

 

FENT CAMÍ...  

"Benaurances", de Canta la Teva Fe
https://www.youtube.com/watch?v=1I7JOClovAw

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

1. INTRODUCCIÓ

2. CANT

4. CRIST VIU!
89. No s’hauria d’oblidar que «en el món digital hi ha en joc ingents interessos
econòmics, capaços de realitzar formes de control tan subtils com invasives,
creant mecanismes de manipulació de les consciències i del procés
democràtic. El funcionament de moltes plataformes sovint acaba afavorint el
trobament entre persones que pensen de la mateixa manera, obstaculitzant la
confrontació entre les diferències. Aquests circuits tancats faciliten la
difusió d’informacions i notícies falses, fomentant prejudicis i odis. La
proliferació de les  fake news  és expressió d’una cultura que ha perdut el
sentit de la veritat i sotmet els fets a interessos particulars. La
reputació de les persones està en perill mitjançant judicis sumaris en línia. El
fenomen afecta també l’Església i els seus pastors» [42].

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?

7. PARENOSTRE

5. REFLEXIÓ

Crist és l'alternativa! Ell és l'alternativa a un món cegat per la foscor. És
la llum que l'il�lumina i ens demana que esdevinguem també fars de llum, que
portem la seva paraula arreu. Ens demana que siguem fidels a Ell sense por a
ser perseguits perquè al seu costat mai ens faltarà de res. Siguem valents i
proclamem Crist ressuscitat, l'alegria dels cristians!

Quants amics de veritat tens? I tu, ets un bon amic per als altres? Què
hauries de fer o esforçar-te per millorar la teva relació com amic? Saps
descobrir l'amistat de Jesús en la pregària i la trobada personal amb
ell? Què hauries de millorar en la teva relació d'amistat amb Jesús?


