Pregària per les vocacions lasal·lianes.
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SOM HARMONIA DE COLORS
També per als infants de Síria?
Ja fa unes setmanes alguns mitjans de comunicació ens van
sorprendre amb la foto de Marwan, un nen sirià de 4 anys que
caminava sol pel desert fugint de la cruel guerra de Síria.
L’endemà la premsa ens deia que aquella foto havia estat
retallada per una banda i tractada amb mitjans informàtics, i el
nen no caminava sol, ho feia amb tot un grup de persones que
es dirigia cap a Jordània. Sigui com sigui, la realitat és que
Marwan anava pel desert fugint de la guerra. Segons l’ONU, 5
milions de nens pateixen la guerra de Síria i 740.00 són
refugiats amb menys d’onze anys. Segons l'Observatori Sirià
dels Drets Humans més de 1.300 nens han mort en els 17
mesos de violència (altres fonts parlen de 7.000) i 698 nens han passat per les presons del règim.
Enguany parlem de convivència, de tolerància, d’harmonia de colors. ¿Com ho poden viure els infants de la
guerra quan viuen en un país dividit en dos bàndols? Quan a escala mundial hi ha nacions que recolzen un
bàndol i altres un altre?
Les guerres afecten a tota la societat, però preferentment als més innocents, els infants. Els nens i joves es
familiaritzen amb el soroll de les explosions, juguen de manera normal amb la ferralla provinent d’armament
militar. I són molts els riscos que els aporta aquesta situació: reclutament, abusos, explotació, danys psicològics
(depressions, agressivitat, malsons, problemes de parla), epidèmies, etc...
Serà una generació perduda?
Els infants, els joves, les seves famílies han perdut la casa, la família i el futur. Fugen cercant seguretat, estan
traumatitzats, deprimits, però el que realment cerquen és una raó per a l'esperança.
I nosaltres, des de la nostra realitat que podem fer? La resposta primera i ràpida és clara: POC. Són realitats que
escapen al nostre quefer de cada dia, però com a ciutadans i més com a educadors podem fer quelcom:
informar-nos, cercar notícies més enllà del que diuen els principals mitjans de comunicació, ser actius en les
denuncies en favor dels drets humans, dels drets de l’infant, contra el comerç d’armes... que ens proposen les
Xarxes Socials; col·laborar amb ONG’s, Institucions religioses i altres organitzacions internacionals que treballen
en primera línia i, per què no?, des del silenci i la intimitat del nostre cor, tenir un record i una pregària per
aquests infants que pateixen ens farà tenir el cor més sensible. I pels més agosarats... per què no acollir en la
nostra família, o... en la nostra comunitat nois refugiats.
I paradoxalment, la nostra societat, convida als nostres infants i joves a jugar a la guerra: videojocs, “paintball”...

A Jesús per Maria
Reprenem el comentari sobre els vitralls del Casal La Salle
de Sant Martí Sesgueioles.
I avui, sent 25 de Març, festivitat de l’ Anunciació, (o de
l’Encarnació) ens fixem en aquest vitrall on diu “a Jesús
per Maria” amb la silueta figurada de la muntanya de
Montserrat.
La devoció a Maria és una peça important en
l’espiritualitat de l’Església i també en el nostre entorn
lasal·lià. La religiositat popular està plena de festes
marianes, romiatges, novenes, devocions... Cada poble,
cada comunitat, cada família, cada creient, viu d’una manera molt personal i pròpia la seva devoció
mariana.
La primera vegada que l’Evangeli ens parla de Maria ens parla d’una noia joveneta que deixant-se
modelar per l’Esperit de Déu acull la Paraula i aquesta s’encarna en el seu “sí.”
I és el que la festa d’avui ens recorda: el “si” generós de Maria. Un “sí” amb el que tot comença, que
ens enriqueix, i que com diu el vitrall de Sant Martí ens porta a Jesús de Natzaret. El Fill de Déu es fa
visible a través de la humanitat que ha rebut gràcies al “Si” de Maria. Per això, amb una fe ferma va
posar tota la seva existència al servei de Jesús i el va acollir ja en el moment de l’Encarnació amb una
docilitat plena i generosa. I la seva vida, és un ”pelegrinatge en la fe” dia a dia, (infància, vida pública,
la Creu, la Resurrecció). Amb aquest itinerari es va sentir serventa i deixeble del seu Fill. Un camí fet
tant frec a frec que Maria és l’ icona de Jesucrist.
La Salle ens diu: “Maria és l’estrella clara i brillant” “que il·lumina tot el món” “Ens ajudarà a conèixer
la voluntat de Déu” “Ella participa de la llum de Jesucrist, el qual és llum que ve al món i il·lumina tots
els homes. ” (MF 164 I) “Per aquesta raó és molt bo que us deixeu conduir per Maria. Ella, ens diu Sant
Bernat, quan hom la segueix no es pot foraviar, quan hom hi pensa no es pot allunyar del camí recte,
quan hom la prega no pot perdre l’esperança” (MF 164, II)
Nosaltres, com a educadors/es lasal·lians també estem convidats a fer
aquest itinerari amb Jesús i d’aquesta manera La Salle ens anomena
“ambaixadors de Jesucrist” (MR 195 II) I per això, com Maria, cal deixarnos modelar per Ell, omplir-nos del seu Esperit i recordar que estem
en la seva presència. Som ambaixadors, som cooperadors i el mateix
Jesús ens diu “Sou la llum del món” (Mt 5,14)
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La cançó del 25

Les pregàries del 25
MARIA, LA NOSTRA AMIGA

Com tu mare
El Senyor s'ha enamorat del teu cor pobre,
i t'ha fet plena de gràcia amb el seu do,
l'Esperit ha obrat en tu grans meravelles
i ha volgut que fossis mare de l'amor.
El teu sí incondicional a la Paraula
l'has viscut pelegrinant fins a la creu.
Benaurada seràs sempre, bona Mare;
has cregut i has confiat només en Déu.
La teva fe, Maria, ens esperona
a ser fidels al Pare i dir-li: sí.
El teu amor silent ens acompanya.
Mai no ens deixeu lluny de la vostra mà.
El teu camí viscut amb esperança
en el dolor i la glòria del teu Fill
ens mou a tots a viure disponibles,
viure de Déu el que ell ens ha donat.
Com tu, Mare, volem viure amb confiança
la resposta de la crida del Senyor.
Li oferim tot el que som amb alegria;
que ell ens faci instruments del seu amor.
L'Esperit ens donarà la fortalesa
si li obrim de bat a bat el nostre cor.
Que es compleixi en tots nosaltres la Paraula.
Som servents, som testimonis en el món.
Kairoi.
Lloem n.185

Maria del somriure
Guanyadora de la por
Maria de l’esperança
En el mar de la vida
Maria de l’aurora
De Déu en la nostra nit.
Ensenya’ns a descobrir Déu.
Maria, dels pobres,
Mare rica en bondat,
Maria dels que sofreixen,
Mare de l’alegria,
Maria dels malalts,
Mare de la salut,
Maria dels humils,
Ensenya’ns a conversar amb Déu.
Maria dels nostres dubtes
Per camins de silenci,
Maria de les nostres morts
Portadores de vida,
Maria de les nostres lluites
En solitud i fe,
Ensenya’ns a desvetllar Déu.
FEU-NOS FORTS I PACIENTS
Senyor,
quan estic malalt,
demano la salut al metge;
quan estic trist i preocupat,
busco reconfort i ajuda en l’amic.
Avui vinc a Vós
perquè m’ajudeu a ser una persona
ferma, valenta i decidida.
Vós coneixeu les meves febleses:
febleses del cor,
febleses de la voluntat,
febleses del caràcter,
febleses del cos,
febleses de l’esperit...
Veniu a guarir-les amb la força de l'Esperit.
Doneu-me el desig de la lluita i de l’esforç;
però, també, la paciència i la humilitat
per acceptar-me feble i limitat
sense perdre mai l’esperança
i sens abandonar la lluita.
Senyor, feu-me costat, us necessito.

L’EVANGELI DEL 25

Lc 1, 26-38

El sisè mes, Déu envià l’àngel Gabriel en un poble de Galilea anomenat Natzaret, a una noia verge,
unida per acord matrimonial amb un home que es deia Josep i era descendent de David. La noia es
deia Maria. L'àngel entrà a trobar-la i li digué: “Déu te guard, plena de la gràcia del Senyor! Ell és amb
tu”. Ella es va torbar en sentir aquestes paraules i pensava per què la saludava així. L'àngel li digué:
“-No tinguis por, Maria. Déu t’ha concedit la seva gràcia. Tindràs un fill i li posaràs el nom de
Jesús. Serà gran i l’anomenaran Fill de l'Altíssim. El Senyor Déu li donarà el tron de David, el seu pare.
Regnarà per sempre sobre el poble de Jacob, i el seu regnat no tindrà fi.” Maria preguntà a l’àngel: “Com podrà ser això, si jo sóc verge?” L’àngel li respongué: “-L'Esperit Sant vindrà sobre teu i el poder
de l'Altíssim et cobrirà amb la seva ombra; per això el fruit que naixerà serà sant i l’anomenaran Fill de
Déu. També Elisabet, la teva parenta, ha concebut un fill a les seves velleses; ella, que era tinguda per
estèril, ja es troba al sisè mes, perquè per a Déu no hi ha res impossible.” Maria va dir: “--Sóc l’esclava
del Senyor: que es compleixin en mi les teves paraules.” I l’àngel es va retirar.
En l’evangeli escoltem una crida, Déu crida a Maria. I gràcies a la seva resposta generosa, Déu es va fer home en
la persona de Maria i habità entre nosaltres. Ens hem preguntat: com i de quina manera?
Déu ens crida a “encarnar-lo” enmig de la missió educativa. Déu vol ser present en el nostre treball, en la nostra
escola, en la nostra família, en la nostra comunitat, i per això necessita del nostre “sí”.
Nosaltres, com Maria, també podem manifestar els nostres dubtes i tenir por de les seves exigències. El dubte
crema i tortura per dins, però ens pot fer créixer fins una profunda maduresa espiritual. És un procés
imprescindible en el camí del creixement personal. Però fixem-nos com Maria es fia del Senyor, sentint la
presència de l’Esperit Sant en la seva vida i confiant en el Senyor venç la por i exclama: “Sóc l’esclava del Senyor,
que es facin en mi les teves paraules”.
Si, realment, sentim el Senyor present en la nostra vida, fàcilment podrem també discernir la seva voluntat en el
dia a dia.
LA PREGÀRIA DEL 25

 Perquè estiguem oberts a la Paraula de Déu com Maria i siguem sagrament de la presencia de Déu entre
els Joves. PREGUEM AL SENYOR
 Perquè tinguem confiança en la Paraula de Déu, com Maria que la va saber escoltar i acceptar amb una
alegria vital i comunicativa. PREGUEM AL SENYOR
 Maria va tenir confiança i ànim en el dubte -va patir el risc de creure, l’interrogant del silenci, la nit de la
fe- Perquè com ella transmetem esperança i confiança en l’obra de Déu. PREGUEM AL SENYOR
 Per la nostra societat que creixi en els valors de la gratuïtat i entrega generosa. PREGUEM AL SENYOR.
 Per tots els qui, a qualsevol lloc del món, treballen al servei de la justícia i la igualtat entre els homes.
Que els seus esforços siguin eficaços i donin fruit per al bé de tothom. PREGUEM.
 Pels mestres i els educadors. Que amb la seva tasca ajudin a construir un món d’homes i dones lliures,
conscients i generosos. Que sàpiguen orientar el jovent vocacionalment perquè resti obert i despert a la
crida de Déu. PREGUEM.
 Per què hi hagi joves atents a les crides de Déu i com Maria sàpiguen dir “SÍ” i sentin a Déu present en
les seves vides. PREGUEM AL SENYOR.

