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I com educar en harmonia de colors?
El lema del curs sovint el fem present en moltes activitats i celebracions de la nostra
escola,, però potser també cal aturar-nos
aturar
per reflexionar sobre què fem per créixer i fer
créixer als nois i noies en el valors que hi ha darrera del lema, la tolerància i la
convivència en aquest cas.
En la nostra vella Europa "il·lustrada" sovint els diaris ens parlen de racisme, xenofòbia
(en alguns indrets van
an agafant protagonisme partits d'extrema dreta)... Jacques Delors
deia que l'"educació amaga un tresor" i aquest rau en educar, entre altres coses, en
favor de l'acollida, de l'acceptació, de la disponibilitat.... que va molt més enllà de la
concessió, de la condescendència, de la indulgència...
Diu un vell aforisme grec: "conèixer és estimar", per fer realitat aquesta màxima
haurem de fer que realment l'escola sigui una finestra oberta al món, on els alumnes
puguin conèixer altres realitats, altres cultures,
cultu
altres credos, altres...
Però al mateix temps, crear
rear un espai per poder fer créixer les pròpies arrels culturals i
religioses. Per conèixer i dialogar cal també està fonamentat, arrelat, en cas contrari
no hi haurà diàleg i més aviat pot haver "fonamentalisme".
I la millor eina didàctica,, més enllà de grans
gran unitats didàctiques, bons recursos i una
bona presentació de continguts, serà poder mostrar la capacitat de diàleg, d'acollida,
d'acollida
el propi testimoni de l'educador. Si volem que els nois siguin oberts, acollidors,
respectuosos, hem de començar per desenvolupar la nostra capacitat d'escolta, la
nostra disponibilitat en dedicar temps, en confiar en les capacitats dels altres, en
descobrir les seves virtuts. Saber crear diàleg amb el pensament divergent
diver
d’altres,
acollir discrepància, fins i tot alguna
una crítica. Acollir i estar segur de les pròpies idees no
és fàcil, però cal aconseguir aquest equilibri.
equilibri
Acollir és un acte gratuït, acceptar a l'altre tal com és, comprendre la seva manera de
pensar, actuar, dir... però ficar-se
ficar se en la pell de l'altre, treballar l'empatia ens ajudarà
molt. La mirada, petits gestos, alguns
moviments de cara, de mans ens hi podran
ajudar.
Qui acull comunica ànim, coratge, força...
manifesta confiança en les possibilitats de
l'altre i així pot potenciar l'autoestima de
l'altre.

T’agraden els teus veïns?
veïns
Convertir l’harmonia de colors en llavor de comunitat.

6 abril) el Casal La Salle de
Per un cap de setmana (4-6
Sant Martí s’ha convertit en un “cel obert” on 60
lasal·lians de diferents escoles de La Salle de Catalunya
s’han trobat per descansar, reflexionar,
reflexionar pregar i
compartir.
La roba estesa que podem veure en un cel obert ens
pot donar informació d’aquella llar: els oficis que hi són
presents, els esports que es practiquen, l’edat, i altres
costums... Aquesta ha estat la nostra presentació, una
peça de roba que ens identifica.
El dissabte pel matí l’Albert Serrat ens ha parlat de nou veïns que té, i com podem dialogar,
compartir, ajudar-nos
nos mútuament amb ells. Curiosament,
Curiosament aquests veïns “s’assemblaven” a les
nou tipologies de l’enneagrama. Ens hem conegut, hem dialogat, ens hem ajudat, i també
hem pensat com
m transportar aquest tarannà i diàleg al nostre treball educatiu del dia a dia.
La tarda del dissabte ha estat per la trobada amb el nostre propi racó, tarda de silenci, de
diàleg amb la parella, amb algun company de centre, amb... tarda per la pau, la se
serenor, la
interioritat, el compartir.
I el vespre del dissabte hem fet una visita al balcó de Jesús, la celebració de l’Eucaristia. En una
harmonia de colors, tots col·laborem per fer la llum blanca del Crist Ressuscitat que aviat
celebrarem. Els bons quadres,
adres, l’arc de St Martí, la llum blanca estan composats per l’aportació
de cada color, en forma i quantitat adequada i la nostra comunitat ha estat feta per l’aportació
dels talents, dels dons, del carisma i del tarannà de cadascú. Tots formem part d’aquest
d’aqu
cos,
on Jesús, en el centre, ens recorda que l’amor és el principal manament en l’harmonia de
colors.
El matí del diumenge ha estat per veure com en l’harmonia
l harmonia lasal·liana tots som acollits i
integrats. Hem comptat amb el testimoni de l’Elisabet i en “Musta”, un matrimoni entre un
musulmà i una cristiana, on l’amor entre dues persones és símbol d’un Déu únic, potser amb
noms diferents, que ens estima; el testimoni de l’Agrupament Escolta i Guia Coll-formic,
Coll
que
ofereix una interessant resposta a l’educació
l’educació en el lleure, en un barri de Vic amb un alt índex
d’immigració i on la integració, el coneixement de la cultura i tradicions dels companys és un
punt important en el seu projecte educatiu. I el testimoni de la Fàtima, alumne, mestra i mare
d’un centre lasal·lià on sempre s’ha sentit acollida i respectada. Els tres testimonis coincidien
en experimentar com Déu és present en les
nostres vides i ens convida a tots a fer un món
millor, des del nostre petit i senzill entorn.
Un cap de setmana per deixar
xar de ser “veïns” i
caminar vers una autèntica comunitat.

La cançó del 25
Au, pren alè, canta la vida,
canta la teva fe.
Canta de cor, llança la crida,
canta la bona sort.
Obre dreceres, lluny la quimera!
vés pel camí del sol.
En l'enyorança, guarda esperança,
tot serà nou si vols.
Canta al matí, guaita la cima
que el sol ha fet florir.
Canta la nit, prega i estima,
sàpigues ser agraït.
Quan a vegades les nuvolades
tornen de plom el cel;
no mirar enrera,
lluita i espera,
canta amb més fort anhel!

Les pregàries del 25
Aniré darrera teu, si tu véns amb mi
Buscant horitzons més amplis per a volar.
Aniré a ensenyar a tothom que tu ets
llibertat,
Que només en tu es troba el manantial,
La felicitat, la veritable pau.
Aniré, sempre en el teu nom,
alliberat de les meves coses,
cercant en la nit,
assedegat del teu amor.
Diré sempre a tothom que tu ets l’alegria,
l’eterna ofrena d’un amor total.
Aniré buscant camí darrere de cada lluita,
on els homes pateixen el seu plor i la
soledat.
Hi aniré si tu em crides a ser sempre el teu
amic,
sense importar-me res, puix que el meu
camí ets tu.
Ho aniré dient a tothom,
aniré entre els homes cridant la veritat.

PRESÈNCIA VIVA
Quan la inquietud ens mena una i altre
vegada
a la tasca de sempre amb esperança nova,
Tu ets amb nosaltres
encara que et creguem absent.
Quan remem a les fosques enmig de la nit
I ens sentim cansats i sols,
En veure les nostres xarxes buides,
tu ets present,
encara que els nostres ulls no sàpiguen
reconèixer-te.
De matinada, quan la llum venç les
tenebres,
després d’una jornada llarga i monòtona.
Tu ets a la platja
per a il·luminar les nostres ombres
i fer-nos noves propostes.
Els seguidors estem impactats
Per l’albada de Jesús ressuscitat
En les nostres vides.
La seva crida va acompanyada
de dures exigències i fidelitats.
Necessitem caminar amb confiança
posar la nostra vida en mans de Déu.
Deixar-nos atrapar per Ell,
Complicar-nos la vida,
Canviar el rumb.
Quan les xarxes s’omplen,
la vida arriba a l’abundància.
tu obres el nostre horitzó,
som capaços de reconèixer la teva presència
i saltar a l’aigua..
I a l’hora de l’apat
amb la taula preparada,
beneeixes el menjar,
compartim, mirem,
sabem que ets l’amic de sempre.
Gràcies per ser al nostre costat

L’Evangeli del 25

Jn 21, 1-14

Jesús es va tornar a aparèixer als deixebles vora el llac de Tiberíades.
L'aparició va ser d'aquesta manera: Es trobaven plegats Simó Pere, Tomàs,
l'anomenat Bessó, Natanael, de Canà de Galilea, els fills de Zebedeu i dos
deixebles més. Simó Pere els diu: “-Me'n
Me'n vaig a pescar.” Els altres li diuen:
“-Nosaltres
Nosaltres també venim amb tu.” Sortiren, doncs, i pujaren a la barca,
però aquella nit no van pescar res. Quan va despuntar el dia, Jesús es
presentà vora el llac, però els deixebles no s'adonaven que fos ell. Llavors
Jesús els digué: “-Nois,
Nois, no teniu res per a menjar?” Li respongueren: “No.” Ell els digué: “-Tireu
Tireu la xarxa a la dreta de la barca i trobareu peix.”
Així ho van fer i ja no la podien estirar de tants peixos com hi havia.
Llavors aquell deixeble que Jesús estimava diu a Pere: “-És
“ És el Senyor.” Així que Simó Pere va sentir que era el
Senyor, es posà el vestit que s'havia tret i es llançà a l'aigua. Els altres deixebles, que només eren a uns cent
metres de terra, van arribar amb la barca, arrossegant la xarxa plena de peixos. Quan baixaren a terra, veieren pa
i unes brases amb peix coent- s'hi. Jesús els diu: “-Porteu
“ Porteu peixos dels que acabeu de pescar.” Simó Pere pujà a
laa barca i va estirar cap a terra la xarxa plena de peixos: eren cent cinquanta-tres
cinquanta tres peixos grossos. Tot i haver-hi
haver
tant de peix, la xarxa no es va esquinçar. Jesús els digué: “-Veniu
“ Veniu a menjar.” Cap dels deixebles no gosava
preguntar-li qui era, perquè sabien
abien que era el Senyor. Jesús s'acostà, prengué el pa i els el donava. Igualment va
fer amb el peix. Aquesta fou la tercera vegada que Jesús es va aparèixer als deixebles després de ressuscitar
d'entre els morts.
A voltes alguns de nosaltres experimentem
experimentem el cansament en el nostre ministeri educatiu, altres es planyen per
la secularització de la nostra societat, altres fan estadístiques amb les vocacions, altres... Com els apòstols,
després de la mort de Jesús, perdem l’esperança. Però va ser la trobada
trobada amb Jesús la que els va fer tirar de nou
les xarxes, omplir-les i celebrar-ho
ho tots junts amb el mateix Jesús Ressuscitat tot fent un bon esmorzar a la
vora del llac.
Aquesta és la clau per no perdre l’esperança, descobrir Jesús ressuscitat present en les
le nostres vides. Pot
semblar d’un
’un fort misticisme, però la utopia del Regne creix quan experimentem que ha Ressuscitat. La Salle
ens diu: “La Resurrecció de Jesucrist ha de procurar-vos
procurar vos també la ventura de ressuscitar espiritualment. Us
ha de fer viure segons la gràcia, us ha d’impulsar a iniciar una nova vida. MD 29 III

Les pregàries del 25
Per l’Església, per cada un dels cristians; perquè visquem cada dia més fermament la fe i l’amor que
els apòstols i els evangelistes ens han transmès. PREGUEM EL SENYOR ◊
Per tots els educadors; perquè amb el seu testimoni omplin d’esperança i goig tots els
el nens i joves i
sàpiguen comunicar una paraula de vida i llibertat en el cor de cada home de bona voluntat.
PREGUEM EL SENYOR ◊
Pels qui no coneixen Jesucrist o se’n senten lluny; perquè a través de tots els qui com Sant Marc
anuncien l’Evangeli, puguin descobrir
escobrir la seva força transformadora. PREGUEM EL SENYOR ◊
Per tots aquells que senten la crida de Déu per treballar i lluitar al servei de la justícia i a favor dels
pobres; perquè descobreixin en aquesta vocació un camí per a la seva autorrealització. PREGUEM
PR
EL SENYOR ◊
Per tots els que pateixen, pels que no veuen respectada la seva dignitat, pels que es troben sols,
perquè tots pugin fruir de la presencia i companyia d’aquells que volem viure els valors de l’Evangeli.
PREGUEM EL SENYOR ◊
Per tots nosaltres,
tres, que el sol d’aquest matí de Pasqua il·lumini el nostre entorn i ens faci caminar, tot
cantant i en llibertat a la llum del Ressuscitat. PREGUEM EL SENYOR ◊

