
 

Visquem en harmonia de colors. 

Què entenem per harmonia? 

Potser un estat d’equilibri 

entre diferents parts d’un tot, i 

això pot connotar bellesa, pau, 

serenor, admiració... És un 

terme molt vinculat a la 

música, també es pot 

relacionar amb els colors... i 

fins i tot, a l’estat d’ànim de la 

persona.  

Enguany se’ns convida a viure en “harmonia de 

colors”. Ens hem parat a pensar com 

interactuen els colors entre ells?  Els hem 

classificat en mai càlids i en freds?   

N’hi ha tres, el vermell, el groc i el blau, que els 

classifiquem com a primaris i de la combinació 

d’aquests tres podem obtenir la resta. I si ens 

ajudem de les taules Pantonne i de la tècnica 

podem obtenir tots els colors amb una bona 

precisió.  

Traslladem ara el fet dels diferents colors a la 

nostra vida de relacions, a la nostra vida social, 

al nostre estil d’interactuar amb el nostre 

entorn.  

Vivim en una societat amb un marcat sentit 

multicultural, multireligiós, però també 

“multitemperamental” “amb multi estats 

anímics”; “amb diversitat de motivacions” i 

molts més trets variables. Tots som diferents.  I 

enguany se’ns convida a descobrir que les 

diferències són una avantatge, ens ajuden a 

créixer, a millorar... Si ho veiéssim com un perill 

seríem una societat molt més compartimentada 

del que ho és ara.  

Els homes i dones d’aquest món, 

com els colors, ens podem 

combinar per donar altres colors, 

per fer gradacions de colors que 

comuniquin harmonia (pensem 

en la degradació de verds i grocs, 

en un bosc....)  

Aquesta relació ha de superar la 

mera coexistència o tolerància 

de l'altre i implica el respecte 

mutu, l'acceptació de normes comunes, 

l'acceptació d'altres opinions i estils de vida, i la 

resolució per mitjans no violents de les tensions 

que es produeixin en la relació. Per a això és 

imprescindible garantir un clima adequat, que 

assumeix el cercle de les relacions entre els 

diferents sectors i la responsabilitat compartida.  

L’harmonia de colors ens ajuda a crear 

comunitat.  

Els amants de la física saben que la unió dels 

diferents colors fa la llum blanca. Aquesta és  la 

llum del Ressuscitat. Aquesta és l’autèntica 

harmonia.... Quan sabem acollir el diferents, i 

més que tolerar-los sabem interactuar amb ells; 

quan sabem sumar sinergies amb els diferents, 

... som testimonis de que Jesús és present. Ell va 

viure en harmonia amb pobres, malats, exclosos 

de la societat, fins i tot, amb molta pau interior, 

es sabia relacionar amb tots aquells que no 

l’entenien. 

Pau interior, presència d’esperit, capacitat 

d’acollida i acceptació són peces clau per a 

L’HARMONIA DE COLORS”.  

Pregària per les vocacions lasal·lianes. 
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L’Esperit de Zel em consumeix. 

La Paraula “zel” la podem entendre per 
passió. Un educador que posa zel en la seva 
tasca és un educador apassionat en el seu 
treball, en la seva Missió. 
 

Al llarg de la seva vida, La Salle fou una 
persona plena de zel, apassionada en tot el 
que feia, com a seminarista en la seva 
formació, com a capellà, recordem la 
conversió del jove holandès, 
l’acompanyament de 
monges i altres 
capellans i , 
sobretot, com a 
educador i com a 
Fundador... vetllant 
per la fundació de 
cada una de les 
noves escoles i 
comunitats, 
acompanyant als 
Germans en la seva 
formació, dissenyant 
amb els seus 
companys un estil pedagògic propi... La Guia 
de les Escoles Cristianes, la Regla dels 
Germans, les Meditacions i totes les seves 
obres didàctiques són un clar testimoni del 
zel, de la passió que hi posava. 
 

L’Esperit de zel, està constantment unit a 
l’Esperit de Fe, tal i com feien les germanes 
Marta i Maria.  El ministeri de l’educador 
lasal·lià, la seva passió per la Missió creix i 
s’enriqueix amb un contacte permanent amb 
el Senyor, en saber-se permanentment en la 
seva presència. La Salle ens diu: “No feu 
diferència entre els afers del vostre estat 
(treball) i els assumptes de la vostra salvació 
i perfecció” (Col·lecció de Trat. 16, 1-4). És Déu 
qui ha fundat les escoles cristianes i es val 
dels educadors i del seu zel per dur a terme el 
seu pla de salvació. Els educadors cristians 
ens sabem “ambaixadors de Crist”.  Aquest 
sentiment creix cada dia gràcies a la pregària, 
a la meditació de la Paraula i el poder 

compartir sentiments en el si d’una 
comunitat. 
 

El zel, la passió de l’educador cristià es 
mostra amb l’interés d’instruir, educar, 
introduint-los en el camí de la ciència, de les 
lletres...,  preparant als nois i noies per a la 
vida, tot mostrant-los els valors de l’Evangeli. 
És aquest la raó de ser de l’Escola Lasal·liana, 
de l’escola cristiana, ser instrument de 

salvació, 
d’alliberament pels 
joves d’avui: 
desenvolupar en ells 
una conciència ètica 
i moral que els ajudi 
a discernir, de 
manera crítica,  
entre els elements 
que potencien la 
dignitat de la 
persona, el respecte 
a la natura i els 
ajuden a créixer com 

a persones, com a cristians; a aprofundir en la 
seva vida interior escoltant el seu cos, els 
seus sentiments, les seves emocions, obrint-
se al Transcendent, al missatge de Jesús de 
Natzaret.  
 

L’educador ple de zel, apassionat és un 
educador competent i eficaç fruit d’una bona 
preparació i formació (Podem fer una ullada a 
la tercera part de la Guia de les Escoles) i 
d’una revisió constant del seu ministeri i 
treball.  (El tercer punt de la Meditació 91, 
quan acaba l’any és una invitació a revisar 
com s’ha actuat a l’escola)   i ho manifesta 
estimant a tots i cada un dels seus alumnes, 
actuant de manera desinteressada, 
entregada, oberta a tots, particularment els 
més necessitats. I, obvi és recalcar que ho fa 
des de la coherència i de l’exemple. La Salle 
ens diu: “L’exemple produeix més impressió 
que les paraules en les ments i en els cors 
dels infants.” (MR 202 III) 

 

Durant uns quants mesos farem algunes reflexions a partir dels vitralls en forma de medalló 
que hi ha a l’església del Casal La Salle de Sant Martí.  En aquella capella resaren algunes 
tandes de novicis de Germà de la Salle, reflexionar a partir d’elles també pot servir a tot 
educador lasal·lià, a tot educador cristià. 



LA CANÇÓ DEL 25  

 
DONEM-NOS LES MANS  
 

DONEM-NOS LES MANS  
DONEM-NOS LES MANS  
DONEM-NOS LES MANS  
AMB TOTS ELS NOSTRES COMPANYS.  
 
Podem ajudar  
i també treballar  
és molt important  
dues mans per anar endavant.  
 
Podem perdonar  
donant la mà al germà,  
potser està molt trist,  
fes-lo riure i ja veuràs.  
 
Podem tenir amics  
i amb les mans compartir  
tot allò que tenim  
que bonic és viure així. 
 
Braç amb braç n. 16 
70xset 

 

PREGÀRIA DEL 25 
 
ELS TEUS CAMINS 
 
Pels camins del món 
Tu has passat dient la veritat. 
Pels camins de la terra 
Tu has estat pelegrí i missatger del Pare. 
Pels camins de la història 
Tu has estat atent als signes dels temps. 

Pels camins dels pobres 
Tu has fet la voluntat del Pare 
 
Pels camins de Déu 
Tu has estat a la trobada de tots, fills i 
marginats. 
Pels camins de la perifèria 
Tu has anunciat la Bona Nova. 
Pels camins dels germans 
Tu has fet el camí cap al pare. 
Pels camins de la vida 
Tu has fet el teu propi camí. 
 
Condueix-me pels teus camins, Senyor. 
 
LA TEVA CRIDA 
 
La teva crida no ha estat de sobte,  
ha estat com un murmuri constant, 
com una pluja constant, 
xim-xim, que poc a poc va calant... 
 
Camino amb masses preocupacions, 
amb plom als peus, sense risc, 
atent als controls socials. 
Respiro contenint l'aire dels meus 
pulmons. 
I no obstant, sento la teva veu. 
El silenci és senyal de la teva presència, 
i les muntanyes que contemplo proclamen 
la teva paraula 
que es confon amb el ressò dels meus 
sentiments. 
 
Vull seguir. 
Dóna'm valor per respondre't, 
per obrir-me camí 
pels teus viaranys. 

 

 

  



L’EVANGELI DEL 25         Lc 9, 1-6 

  

Jesús va reunir els Dotze i els donà poder i 

autoritat per a treure tots els dimonis i guarir 

malalties. I els envià a anunciar el Regne de Déu 

i a curar els malalts. Els digué:  

--No prengueu res per al camí: ni bastó, ni sarró, 

ni pa, ni diners, i no us endugueu dos vestits. 

Quan entreu en una casa, quedeu-vos-hi fins que 

deixeu aquell lloc. I si no us acullen, sortiu 

d'aquella població i espolseu-vos la pols dels 

peus com a acusació contra ells.  Ells se'n van 

anar i passaven per tots els pobles anunciant la 

bona nova i curant pertot arreu.  

 

A l’Evangeli d’avui veiem com Jesús no vol anunciar el Regne ell tot sol, demana la 

col·laboració dels Dotze. Tampoc no hi cap educador que pugui ser testimoni del Regne 

i anunciar el missatge de Jesús, ell tot sol... necessita del conjunt del Claustre, necessitat 

de la presència d’una comunitat que l’acompanyi i motivi constantment. La Salle ens 

diu:  “La virtut que ha de regnar sempre en la comunitat és la caritat i la unió de 

cors. Estem en una comunitat per ajudar-nos els uns als altres a apropar-nos més a 

Déu(...) i tenir un sol cor i un sol esperit” (MF 113.II) 
 

I anunciem-lo amb senzillesa, sense “bastó, ni sarró, ni pa, ni diners, i no us 

endugueu dos vestits”. El testimoni i la coherència són millors eines didàctiques que 

els sistemes audiovisuals més sofisticats.  

 

LES PREGÀRIES DEL 25  

 

 Per l’Església, perquè no hi  faltin persones sensibles a les necessitats del món i 
que es comprometin d’una manera solidària amb els més necessitats. Preguem 
el Senyor. 

 Per la pau en el món, perquè el Senyor infongui en el cor de tots els homes el 
seu Esperit d’Amor i els homes es reconeguin com a Germans. Preguem el 
Senyor. 

 Per les famílies, perquè siguin llocs de trobada, d’amor i de generositat on 
puguin néixer futures vocacions. Preguem el Senyor. 

 Què aquest curs sapiguem viure amb harmonia, sabent que cada persona és 
diferent i mirar el món amb ulleres de diferents colors. 

 Pel nostre Institut, perquè Germans, Associats, educadors i educadores 
descobrim cada dia la crida de Déu a anunciar el seu Missatge amb valentia i 
felicitat. Preguem el Senyor. 

 Perquè el Senyor ens enviï noves vocacions disposades a viure el carisma de 
Sant Joan Baptista De La Salle amb entusiasme. Preguem el Senyor. 

 


