
 

 

Començar un curs 
ple d’ESPERANÇA... 

És a les nostres mans 
 
“Com és que heu vingut aquí?”, va preguntar el savi Hilel als alumnes de Shamai que volien 

parar-li una trampa. “Volem saber el gran nivell de la seva saviesa”, li digueren. Hilel els 

respongué: “I com ho comprovareu?”. “Li farem una pregunta”. “Endavant, doncs”, respongué 

el savi. “Aquesta papallona que tinc a les meves mans, està viva o morta?”, va preguntar 

l’alumne. Hilel els va mirar lentament, va endevinar el truc, i respongué: “La decisió és a les 

teves mans”. I d’això ja fa com dos mil anys.  
 

El lema d’aquest curs –És a les nostres mans– ens arriba amb intencionada ambigüitat, ja que 

la paraula “nostres” es pot llegir de diferents maneres. “Senyor, a les TEVES mans estan els 

meus dies” (Salm 31) repetim de tant en tant. Però també sabem escoltar la veu que truca a la 

nostra responsabilitat per dir-nos que a les NOSTRES mans està el present i el futur. I resulta 

que les dues formes de lectura tenen la seva importància i la seva veritat.  
 

Que estem en mans de Déu és una creença que portem arrelada en les nostres vides. Confiem 

que les seves mans estan esteses sobre els nostres caps beneint totes les nostres accions i a cada 

persona aixeca les mans vers Ell. Però també reconeixem que les nostres mans són les que Déu 

no té per a realitzar el que ens correspon a nosaltres, tant en l’àmbit espiritual com en el 

material. Així que, més que ambigüitat, és una doble lectura de molt interès.  
 

El lema del nou curs ens convida també a aprofundir en el valor de l’ ESPERANÇA. 
L’esperança no és cosa de bojos que viuen instal·lats en la irrealitat o de persones ingènues. 

L’esperança ens permet pensar en futur mentre netegem l’horitzó de falsos paranys, és adir, 

mentre construïm el present. Per tant, l’esperança també es relaciona amb el valor de l’esforç, 

la perseverança, la valentia, la llibertat… Com apunta Francesc Torralba “en la matriu de 

l’home esperançat hi ha el germen de la rebel·lió i de la disconformitat”. 
 

L'esperança no és fingir que no existeixen els problemes, és realment la forma més exacta de 

cercar les solucions. És la confiança de saber que aquests no són eterns, que les ferides curaran, 

i les dificultats se superaran. És tenir fe, és una font de fortalesa i renovació absolut del nostre 

interior, la que ens guiarà des de la foscor cap a la llum.  
 

En termes del Fundador és tenir un esperit de 

fe que recorda als Germans, Associats i 

Col·laboradors, a tots els lasal·lians, que 

també estam convidats a sentir la presència de 

Déu en la nostra missió educativa. 

 

Bon curs!!! 
 

Pregària per les vocacions lasal·lianes. 
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L'alumne, segons ell, havia acabat el quadre. Va cridar al seu mestre perquè l’avalués. El 
mestre s’apropà a l'obra,  l’observà amb deteniment i concentració durant una bona estona. 
Llavors, li va demanar a l'alumne la paleta i els pinzells. Amb gran destresa, feu uns quants 
traços aquí i allà. Quan el mestre li va tornar les pintures,  el quadre havia canviat 
notablement. L'alumne va quedar sorprès. Davant dels seus propis ulls l'obra havia passat de 
mediocre a sublim.  
Gairebé amb reverència digué al mestre:  

- Com és possible que amb uns quants tocs, simples detalls, hagi canviat tant el quadre? 
El mestre li contestà: 

- És en aquests petits detalls que es troba l'art. 
 

Si ho mirem a poc a poc, ens adonarem que tot en la vida són detalls. Els grans 
esdeveniments ens enlluernen tant que, de vegades, ens impedeixen de veure aquests petits 
miracles que ens envolten cada dia.  
 

Un ocell que canta, una flor que s'obre, el petó d'un fill a la nostra galta, donar un “bon dia” 
abans de la pregària, recollir els plats de taula, donar un cop a l’espatlla, són exemples de 
petits detalls que en sumar-se poden fer diferent la nostra existència. 
 

Totes les relacions –comunitat, família, matrimoni, festeig, amistat– es basen en detalls. Ningú 
no espera que remuntis l'Oceà Atlàntic per ell, encara que probablement sí que li agradarà 
que el felicitis el dia del seu aniversari. Ningú no et demanarà que escalis la muntanya de 
l’Everest per provar la teva amistat, però sí que el visitis durant uns minuts quan saps que està 
malalt. Hi ha qui es passa el temps esperant una oportunitat per demostrar de forma heroica 
el seu amor a algú. El que resulta trist és que, mentre espera aquesta gran ocasió, en deixa 
passar moltes altres de modestes però significatives.  
 

Es pot passar per la vida sense que aquella persona propera necessités mai un ronyó teu, però 
tanmateix va quedar esperant que li retornessis aquella trucada. Hom pensa, de vegades, que 
la felicitat és com treure la loteria, un fet majestuós que, de la nit al dia, canviarà una vida 
miserable per una plena d’alegria. Això és fals. La veritat és que la felicitat es fixa en petiteses, 
en detalls que assaonen, dia a dia, la nostra existència. 
 

Ens deixem enganyar amb massa facilitat per l'aparent simplicitat. No menystinguis mai el 
poder de les coses petites: una flor, una carta, un cop a l'espatlla, una paraula d'alè o unes 
quantes línies en una targeta o en un email. Poden semblar poca cosa, però no pensis que són 
insignificants.  
 

Els moments de més joia o de més dolor es converteixen en el ciment que uneix els maons 
d'aquesta construcció que en diem relació. La flor es marcirà, les paraules se les emportarà el 
vent, però el record d'ambdues romandrà durant molt de temps en la ment i el cor de qui les 
va rebre.  
 

Llavors, quins altres senyals esperes? Escriu aquesta carta, aquell missatge, aquell email, fes 
aquella visita, agafa el telèfon, vés a visitar-lo, parla amb ell, amb ella. Fes-ho ara, mentre 
l'oportunitat encara és teva. No ho deixis per després, encara que et pugui semblar poca cosa.  
 

En les relacions no hi ha coses petites, únicament existeixen les que es van fer i les que es van 
quedar en bones intencions... Perquè, com diu el nostre lema, l’esperança de fer el que 

podem fer, encara que ens sembli ben senzill i humil... és a les nostres mans. 
 
 

Adaptat d’un text de Néstor Armstrong 

L’art dels petits detalls de cada dia... és a les nostres mans 



La cançó del 25 

AMUNT, OBRE ELS BRAÇOS, MIRA EL CEL, 
DIBUIXA UN SOMRIURE. 

AMUNT, FES UN PAS CAP ENDAVANT, 
SI HO VOLS ÉS POSSIBLE. 

AMUNT, SENTS COM ET BATEGA EL COR, 
CREUS  I CONFIES. 

AMUNT, ÉS A LES NOSTRES MANS: 
ETS ESPERANÇA! 

  

Cançó “Ets esperança”, 70xset 

 
 
 
 
Pregària d’acció de gràcies  
pels brots d’esperança 
 
Gràcies, Senyor, per la veta  

d'espiritualitat encarnada  

que recorre l'Església.  

Gràcies, Senyor, pel cosmos  

i la seva increïble simfonia.  

 

Gràcies, Senyor, per cada dona,  

tendresa de Déu mare en el món.  

Gràcies, Senyor, per cada home, 

fermesa de Déu pare en el món. 

 

Gràcies, Senyor, pels que tenen  

sempre als llavis una paraula d'alè.  

Gràcies, Senyor, per tots els que  

amb el diàleg busquen la sintonia.  

 

Gràcies, Senyor, pels gestos de pau  

que fan front a la violència.  

Gràcies, Senyor, per la proximitat  

sempre fresca dels amics.  

 

Gràcies, Senyor, pel miracle de l'aigua i del pa,  

de l'abraçada i del petó.  

Gràcies, Senyor, per tants gestos quotidians  

de servei i gratuïtat.  

 

Gràcies, Senyor, pels febles de la terra  

i la seva contribució a l'esperança.  

Gràcies, Senyor, pel camí de comunió  

entre les persones, que treu el cap a l'horitzó. 

 

 

El credo del 25 

Creiem que Déu ens va escollir 
abans de crear el món, 
perquè fóssim sants 
i irreprensibles als seus ulls. (Ef 1, 4) 
 

Creiem que Déu ens va escollir, 
des de les entranyes de la mare. 
Creiem que Déu  
ens va cridar per la seva gràcia  
i es complau a revelar-nos el seu Fill, 
perquè l'anunciem arreu. (Gàl 1, 15-16) 
 

Creiem que Jesucrist, Senyor nostre, 
s’ha fiat de nosaltres 
i ha volgut donar-nos  
aquest ministeri. (1 Tm 1, 12) 
 

Creiem que Déu ha escollit 
els qui són febles als ulls del món 
per confondre els forts, 
perquè la nostra fe 
no es fonamenti  
en la saviesa dels homes, 
sinó en el poder de Déu. (1 Cor 1, 27; 2,5) 
 

Creiem que hem de viure 
d'una manera coherent 
a la vocació que hem rebut, 
amb tota humilitat i dolcesa,  
amb paciència,  
suportant-nos amb amor  
els uns als altres,  
procurant de conservar  
la unitat de l'Esperit, 
com és també una de sola 
l'esperança que ens dóna 
la vocació que hem rebut. (Ef 4, 4)  



L’Evangeli del 25 Lc 9,7-9 

En aquell temps, el tetrarca Herodes va sentir parlar de tot el que succeïa, i estava intrigat, 
perquè alguns deien que Joan havia ressuscitat d'entre els morts; d'altres, que Elies s'havia 
aparegut; i d'altres, que havia ressuscitat un dels antics profetes. Herodes va dir: «A Joan, jo el 
vaig fer decapitar. Però, qui és aquest de qui sento a dir tot això?». I tenia ganes de veure Jesús. 

Avui el text de l'Evangeli ens diu que Herodes volia veure Jesús (cf. Lc 9,9). Aquest desig de veure Jesús 
li brolla de la curiositat. Hom parlava molt de Jesús pels miracles que realitzava al seu pas. Moltes 
persones parlaven d'Ell. L'actuació de Jesús va fer recordar al poble diverses figures de profetes: Elies, 
Joan Baptista, etc. Però, per tractar-se d'una simple curiositat, aquest desig no transcendeix pas. Per 
això, quan Herodes el veu no li causa cap impressió (cf. Lc 23,8-11). El seu desig s'esvaeix en veure'l 
cara a cara, perquè Jesús no vol respondre les seves preguntes. Aquest silenci de Jesús delata Herodes 
com a corrupte i depravat. 
 

Nosaltres, com Herodes, segurament hem sentit, alguna vegada, el desig de veure Jesús. Però ja no 
tenim el Jesús de carn i ossos com el tenia Herodes, tanmateix, tenim altres presències de Jesús.  
 

En primer lloc, la tradició de l'Església ha fet dels dijous un dia per excel·lència per veure Jesús en 
l'Eucaristia. Per al segon cas podríem fer referència a una cançó popular, que diu: «És amb nosaltres i 
no el coneixem». Jesús és present en tants i tants germans nostres. En la seva encíclica Déu és Amor, 
diu el Papa Benet XVI: «L'amor al proïsme arrelat en l'amor a Déu és sobretot una tasca per a cada 
fidel, però ho és també per a tota la comunitat eclesial».  
 

Només gràcies a aquesta trobada —o retrobament— amb l'amor de Déu, que es converteix en feliç 
amistat, som rescatats de la nostra consciència aïllada i de l'autorreferencialitat. Arribem a ser 
plenament humans quan som més que humans, quan li permetem a Déu que ens porti més enllà de 
nosaltres mateixos per a aconseguir el nostre ser més veritable. Allí hi ha la font de l'acció 
evangelitzadora. Perquè, si algú ha acollit aquest amor que li torna el sentit de la vida, com pot 
contenir el desig de comunicar-lo a d’altres? (Evangelii Gaudium n.8) 
 
 

 

Les pregàries del 25 

Per tots aquells que estan malalts, pels més petits i dèbils, pels més pobres del 3r i del 4t Món, que 
sapiguem estar al seu costat, com llevat del Regne de Déu i l’amor que Jesús ens anuncia. 
PREGUEM EL SENYOR. 
 

Per tots els nostres alumnes, que han començat el curs, perquè siguin educats en els valors de 
l’esperança, de la gratuïtat, de la justícia, de la interioritat, de la fe, de l’amistat, del servei. 
PREGUEM EL SENYOR. 
 

Per les famílies, que sàpiguen compartir moments de trobada i amistat, que visquin esperançats 
encara que hi hagi dificultats i sàpiguen transmetre l’alegria de l’Evangeli com Josep i Maria. 
PREGUEM EL SENYOR. 
 

Per tots nosaltres, germans, associats, educadors i personal que dediquem temps i il·lusió a la 
missió d’educar, que sapiguem motivar els nostres alumnes, que fomentem la convivència, que ens 
escoltem entre nosaltres i sapiguem demostrar l’amor de Déu en els petits detalls de cada dia. 
PREGUEM EL SENYOR. 
 

Per tots els joves que dedicaran bona part del seu curs a col·laborar com a monitors i caps en 
activitats de lleure que sàpiguen transmetre els valors lasal·lians de fe, fraternitat i servei. 
PREGUEM EL SENYOR. 
 

Pel nostre Districte i Sector, que el Capítol de Districte i les Assemblees de la Missió Educativa 
Lasal·liana d’enguany ens ajudin a emprendre amb il·lusió renovada i esperançada aquesta nova 
etapa per respondre a les crides que el món, els infants i joves d’avui ens presenten.  
PREGUEM EL SENYOR. 


