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Nostre pare Sant Felip Neri és el Sant de la joia i del tracte 
afable amb tothom.  

Estava plenament convençut, fruit de la seva pròpia 
experiència, que l’Evangeli, viscut senzillament, amb totes les 
seves exigències, és una font inestroncable d’alegria. Convençut, 
com diu el Papa Francesc, que la trobada amb Jesús és font 
d’alegria.  

Mogut per l’amor a Déu i als germans, que abranda el seu cor, 
comunica la «gran alegria» de l’Evangeli a tots els qui se li 
apropen, de manera especial els joves, atrets irresistiblement per 
la manera joiosa i distesa amb que sap tractar-los, fent costat a 
cadascú amb fraternal comprensió i paciència.  

Florentí de naixença, el seu camp d’apostolat serà Roma. És 
l’ambient on Felip proclama la joia de l’Evangeli, com a seglar fins 
als trenta sis anys, i des d’aleshores, per obediència al seu 
confessor, com a sacerdot.  

I com evangelitza? com comunica l’alegria de l’Evangeli? Pels 
carrers, a les botigues, a les escoles, fins i tot a les banques. Amb 
tothom amb qui es troba, els parla de les coses espirituals. 
Conforta i socorre la humanitat adolorida amb la caritat d’una 
paraula sàvia i plena d’humanitat. Visita els hospitals i serveix els 
malalts en les tasques més humils. Però la seva preferència són 
els joves. Recull la joventut a l’Oratori, lloc de formació i 
d’encontre joiós. Ensenya els joves a pregar, a servir els altres i a 
divertir-se honestament. Acompanya els nois a jugar al turó del 
Gianicolo; organitza visites a les set Basíliques, emplenant tota 
una jornada amb pregaries, cants i jocs.  

En el seu programa de formació en la joia insisteix en la 
pregària assídua; en l’Eucaristia freqüent, en el redescobriment i 
valoració del sagrament de la Reconciliació, en el contacte 
familiar i diari de la Paraula de Déu, en l’exercici fecund de la 
caritat fraterna i del servei, i a més, en la devoció a la Mare de 
Déu, model i veritable causa de la nostra alegria.  

Però Felip Neri, d’on treu la força per viure sempre content, 
per tenir bon tracte amb tothom, enmig de les dificultats i 



contrarietats, per anunciar sense defallences la joia de 
l’Evangeli? El seu secret és l’íntima experiència de Déu feta 
sobretot en l’oració; és la unió amb Jesús, com les sarments amb el 
cep.  

L’estil apostòlic de Sant Felip Neri és molt adequat per als 
nostres dies. S’avança en el temps al que està dient repetidament 
el Papa Francesc.  

Que nostre pare Sant Felip Neri intercedeixi per tots 
nosaltres i per tota la família oratoriana, perquè l’Esperit Sant 
ens inflami amb aquell mateix foc que va encendre 
meravellosament el seu cor, i així ens oferim amb goig i alegria a la 
glorificació de Déu i al servei dels nostres germans.  
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