
 
 

 

HARMONIA DE COLORS  
I XARXES SOCIALS 

 
En el transport públic ja es veuen més 
persones navegant amb el mòbil que 
llegint un llibre, en bars i restaurants 
també podem veure com molta gent s’aïlla 
dels seus companys/es de taula per estar 
connectat a la Xarxa.   
 

Les Xarxes socials ens tenen enganxats. 
Entrem en un món compartit per una gran 
quantitat d’usuaris. Les xarxes socials són 
com una gran finestra oberta a una ample 
pluralitat de persones. 
 

I en l’ús de les xarxes som actius, no tan 
sols observem, sinó que també podem dir 
la nostra.  En elles podem 
comunicar els nostres 
sentiments, les nostres 
idees, fer una reflexió 
sobre algun esdeveniment... 
Podem expressar la nostra 
espiritualitat, la nostra 
manera de veure el món, les 
nostres creences... 
 

Amb la nostra participació 
en aquest mitjà de 
comunicació, fill del segle 
XXI,  en farem us, fent una 
autèntica “HARMONIA DE COLORS”. 
 

Quan hom des del seu perfil mira tots el 
que els seus contactes han posat està 
prenent la temperatura al seu entorn, a la 
societat que ell freqüenta. Les Xarxes són 
un indicador.   
 

I... potser veiem entrades de persones que 
critiquen, acusen, fan mofa i sàtira 
d’altres... Sovint sentim a dir que els 
mitjans de comunicació només transmeten 
males noticies.  

 

A les Xarxes Socials tots som 
comunicadors, per tant tots podem 
comunicar bones noticies. En lloc d’acusar, 
aportarem; en lloc de criticar, construirem. 
Podem ser comunicadors d’esperança; 
podem aportar testimonis d’experiències 
que ens poden ajudar a créixer en valors; 
podem convidar a participar en projectes, 
en accions, que ens ajudin a fer un món 
una mica millor del que hem trobat; 
podem provocar somriures en els altres;... 
Podem fer-ne un ús totalment basat en el 
lema d’aquest curs.  
 

Podem ser seguidors o tenir 
agregats a grans personatges del 
món espiritual, social, polític, però, 
a voltes, també podem aprendre, i 
molt, de personatges més anònims, 
que no es troben en el món 
mediàtic: un/a amic/ga, un/a 
company/a, una antiga amistat, un 
antic/ga professor/a... 
I aquella persona que tenim 

agregada, però sovint fa un ús 

corrosiu d’aquest mitja de 

comunicació? El donem de baixa 

de la nostra llista?.... O fent ús dels valors 

de la convivència, del respecte i del diàleg li 

anem presentant les nostres entrades o la 

d’altres companys nostres en el mateix 

estil... i si te orelles per escoltar i ulls per 

veure ja anirà descobrint aquest ús de les 

Xarxes en autèntica HARMONIA DE 

COLORS. 

 

Pregària per les vocacions lasal·lianes. 
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Signe de fe 
 
Aquest més de novembre ens fixem en el tercer 
dels vitralls circulars de l’església de Pareres. En 
ella trobem escrit el lema, tant de casa, “Signum 
fidei”. (Signe de fe). Aquesta expressió,  
acompanyada d’un estel, figura en l’escut de 
l’Institut des de 1751. 

 

I és expressió del que volem ser tots els lasal·lians: ser testimonis, ser signes de fe. 
“Que brilli igualment la vostra llum davant la gent; així veuran les vostres bones obres i 
glorificaran el vostre Pare del cel” Mt (5, 16)   
 

En els seus textos La Salle escriu sovint que hem d’educar en l’esperit del cristianisme: 
les màximes de l’Evangeli, la pregària i viure una autèntica vida cristiana.  La Salle ho té 
clar, per ser un bon testimoni del missatge de Jesús cal estar amarat del seu esperit: 
“Amb què demostreu que esteu plens de l’esperit que professeu? Les vostres obres no 
desmenteixen la fe que professeu i són una viva expressió del tot el que l’Evangeli 
ensenya” (MF 84.III) 
 

La fe no és sols per a mirar cap a Jesús i mirar d’identificar-nos amb ell, també és mirar 
des del seu punt de vista, amb la seva mirada... mirar com Jesús.  
 

La fe passa per l’experiència personal, i ens caldrà provocar experiències en els nostres 
alumnes per poder comunicar aquesta fe.  Malgrat sigui un do sobrenatural, els sentits, 
l’experiència, les mediacions ens acosten al Misteri.  
 

Treballar i acompanyar la interioritat, activitats de voluntariat, el familiaritzar-se amb 
la Paraula de Déu ens pot ajudar a desvetllar signes de fe  en el nostre entorn. El 
Fundador ens proposa que hem de “captivar el cor” (MD 139  III) dels nostres deixebles.  
 

L’educador lasal·lià en la seva Missió del dia a dia ha de ser “transparència de Déu”. 

Per arribar al cor dels alumnes cal que el cor de l’educador estigui amarat de la saviesa 

de Déu. “La boca parla d’allò que el cor va ple” (Mt 15,18). Sant Agustí comentant el 

passatge evangèlic on Jesús pel tacte sent que cura a una dona amb pèrdues de sang 

(Cfr Lc 8,45-46), escriu: “Tocar amb el cor, és creure”  (Sermó  229L, 2) 

I l’educador actua amb senzillesa i sense pretensions.  Millor si ens acostem als infants 
i joves des del “Sóc deixeble amb tu” que des del “Anem a fer moltes coses perquè 
descobreixis la fe”.  I mai porta a terme aquesta Missió de manera aïllada, sinó sentint-
se enviat;  sabent-se part d’una comunitat. 
 

I, des dels inicis, l’expressió “Signe de fe” va acompanyada d’un estel de cinc puntes, 
els cinc continents on els lasal·lians volem ser signes, voler ser llum. 
 
  



La cançó del 25 
 
El Senyor és la meva força, 
el Senyor el meu cant. 
Ell m’ha estat la salvació. 
En ell confio i no tinc por (2) 
 

La pregària del 25 
 

Germà dels pobres. 
 
Senyor Jesús , germà dels pobres , 
davant del tèrbol resplendor dels 
poderosos  
et vas fer impotència . 
  
Des de les altures estel · lars de la divinitat 
vas baixar a l'home fins a tocar el fons . 
Sent riquesa et vas fer pobresa. 
Sent l'eix del món 
et vas fer perifèria , marginació , captivitat. 
  
Vas deixar a un costat als rics i satisfets 
i vas prendre la torxa dels oprimits i 
oblidats , 
i apostar per ells. 
  
Vas dir que els rics ja tenien el seu déu 
i que només els pobres ofereixen 
espais lliures a la sorpresa ; 
per a ells serà el sol i el regne, el camp de 
blat i la collita . 
Feliços ! 
  
És hora d'alçar les tendes i posar-nos en 
camí 
per aturar la desgràcia i la sanglot , 
el plor i les llàgrimes . 
Ens convides a trencar les cadenes 
per aconseguir l'alba de l'alliberament . 
 
Són molts els pobres, Senyor, són legió . 
El seu clam és sord, creixent, impetuós 
i, en ocasions, amenaçant 
com una tempesta que s'acosta . 
  
Dóna'ns, Senyor Jesús , 
el teu cor sensible i arriscat ; 
lliura'ns de la indiferència i la passivitat ; 

fes-nos capaços de comprometre'ns 
 i d'apostar , també nosaltres, 
pels pobres i abandonats . 
  
És hora d'agafar els estendards 
de la justícia i de la pau 
i ficar-nos fins al fons de les multituds 
entre tensions i conflictes, 
i desafiar al materialisme 
amb solucions alternatives. 
  
Dóna'ns , rei dels pobres , 
la saviesa per teixir una única garlanda 
amb aquestes dues vermelles flors: 
contemplació i combat . 

 
Guia Jesús, els nostres passos. 

Ant: La tenebra ja no és tenebra per a tu.  
La nit és clara llum com el dia. 
 
Jesús, Paraula del Pare, 
ens  adrecem a tu, 
confiats que  camines al nostre costat, 
sostens els nostres esforços, 
acceptes les nostres limitacions. 
 
Tu guies els nostres passos 
en la recerca de camins adequats 
per anunciar l’Evangeli. 
 
Som els teus pobres servents 
i tu ens tractes com amics, 
continues revifant la crida 
al servei del teu Regne. 
 
Ajuda’ns a llegir 
els signes del temps, 
a veure la direcció a la qual 
el teu Esperit ens mena. 
 
Dóna’ns ànim, 
dóna’ns confiança, 
dóna’ns coratge. 
Guia els nostres passos. 
 
Ant: La tenebra ja no és tenebra per a tu.  
La nit és clara llum com el dia. 

 
  



L’Evangeli del 25        (Lc 21 1-4)   
 
 

 Llavors Jesús alçà la vista i veié gent rica que 
tirava les seves ofrenes a la sala del tresor.  Va 
veure també una viuda molt pobra que hi tirava 
dues petites monedes de coure, i digué:  
--Us asseguro amb tota veritat que aquesta viuda 
pobra ha tirat més que tots els altres. Tots aquests 
han donat el que els sobrava; ella, en canvi, ha 
donat el que necessitava, tot el que tenia per a 
viure.  
 
 

S’ha fet molt famosa la frase del Petit Princep en el 
diàleg amb la guineu: “L’essencial és invisible als 
ulls”, però és el que hi ha en el rerefons d’aquest 
fragment evangèlic. El nostres ulls capten el gest, l’acció, les monedes que s’ofereixen 
en el temple. Però, la generositat, el sentiment, el desig, la intenció de cadascú dels 
dos personatges sols la sap Déu. Ens és fàcil criticar i jutjar des de la nostra òptica,  
però vist amb la mirada de Déu, vist amb honradesa i netedat de cor.  La Salle ens diu: 
“demaneu un cor pur que rebutgi i detesti tot el que pugui entelar la vostra 
consciència” (MD 36 II).  
 

 
Les pregàries del 25 
 

 Pel Bisbe de Roma, per tots  els Pastors del Poble de Déu, per tots els 
catequistes i educadors què el seu ministeri sigui reflex del Bon 
Pastor. Preguem el Senyor. 
 

 Pels qui sofreixen, pels malalts, pels necessitats, perquè no perdin mai 
l’esperança i no es vegin mancats d’escalf humà. Preguem... 
 

 Per les famílies cristianes, perquè visquin la fe amb responsabilitat i 
amb goig, i perquè aprofundeixin el do de la pròpia vocació i la de llurs 
fills per tal de poder-hi respondre amb generositat. Preguem... 
 

 Per les nostres Comunitats, perquè les fem obertes i acollidores, 
perquè hi sorgeixin joves que vulguin dedicar-se a l’evangelització, i 
vulguin consagrar les seves vides al servei dels més desvalguts. 
Preguem... 
 

 Perquè el Senyor manifesti la seva glòria entre nosaltres i faci sentir la 
seva veu als joves que vulguin lliurar la seva vida al servei de l’Església 
de manera generosa. Preguem... 

 


