
 

 

“Veig a molts Germans anguniats perquè miren  
darrera seu i no veuen ningú. Potser els caldria  

mirar als costats i ens trobaria a nosaltres.” 
 

Fàcil i tradicionalment, associem la tardor amb el sentiment de nostàlgia, alguns amb la 

mort, d’altres amb la pausa, altres amb el descans que ens prepara per a noves energies.  

 

La nostàlgia no hauria de ser sinònim de tristesa, d’oblit del present per centrar-nos en 

un mitificat passat, ans hauria de ser el record que ens empeny, fàbrica d’utopia que ens ajuda a 

fer camí, impuls per a superar el que ja hem fet i aconseguit sabent que el demà sempre podrà 

ser millor. La nostàlgia la podem treballar nosaltres i fer d’ella un repte que ens encoratgi  o un 

llast que ens bloquegi.   

 

No fa gaire, en la primera trobada d’Equips locals de Missió compartida, ens va parlar 

en Tomeu Martorell, divertit i profund com sempre, i amb el seu accent balear ens va deixar 

anar una petita perla per a pensar-hi: “Veig a molts Germans anguniats perquè miren darrera 

seu i no veuen ningú. Potser els caldria mirar als costats i ens trobaria a nosaltres.”  

 

La nostàlgia ens fa mirar enrere i molts de nosaltres recordem aquelles trobades 

vocacionals, curosament preparades i amb nombrosos nois que ens acompanyaven, per 

exemple una que es va fer a Palamós, al voltant d’una barca, mirant el mar i amb el Germà Joan 

Lluís Casanovas parlant amb veu greu i que encisava, o l’“Aspirantat paral·lel del Germà Josep 

Padró”, ple de vivències i de projectes. Amb resultats minsos quantitativament, però rics en els 

pocs Germans que no han defallit i que avui són una realitat. Però ara ens cal mirar als costats i 

al davant. No estem sols, el futur està assegurat amb els Seglars que ens acompanyen i es 

comprometen amb nosaltres. Amb dones i homes amarats de l’espiritualitat del nostre 

Fundador, amarats d’història i de futur. I, per què no, mirem també davant i sense urgències 

esperem noves vocacions religioses, potser diferents. No ho dubtem, Déu segueix cridant, sigui 

hivern, sigui tardor, perquè les primaveres no se les guarda el cel i sempre tornen.  
 

 

Pregària per les vocacions lasal·lianes. 
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Amb o sense Déu 
Sovint sentim dir: “AMB DÉU O SENSE DÉU, TOT CANVIA!” I és 

veritat. Però caldria precisar aquesta afirmació. Pel creient, Déu és 

el Senyor vivent: sense ell, ni l’Univers, ni l’home, ni la història 

poden explicar-se. Dit això, Déu és sempre Déu fins i tot quan 

l’home no el reconeix i no arriba a adherir-se a ell. Pel creient, 

l’home que no creu en Déu també ha estat fet “...a imatge nostra, 

semblant a nosaltres” (Gènesi, 1,26); ell també du en el seu esperit 

una espurna de l’Esperit de Déu i té la capacitat de fer el bé, de 

distingir el bé del mal, d’escoltar la pròpia consciència com a lloc 

últim del judici. O sigui que una persona que no coneix Déu no és 

presoner de la buidor, de l’abisme, del infern! 

Fins al segle XVIII, l’existència de Déu no va ser, per dir-ho així, 

posada en dubte. Déu era per a la gent, per a la humanitat, com 

una necessitat. Però més tard, el discurs científic i la filosofia ja no 

els deixava reivindicar Déu com a necessari. L’Església va reaccionar 

condemnant, però l’home modern havia après a passar de Déu, a 

pensar i a viure “com si Déu ja no existís”.  

Aquesta emancipació ha tingut el mèrit d’alliberar l’home de la por 

d’un Déu que s’imposa i afebleix la llibertat humana. Cal reconèixer 

en aquest procés un dinamisme evangèlic: efectivament, l’Evangeli 

ens ensenya a apropar-nos a Déu en llibertat i per amor, i no sota la 

amenaça; ens mostra una imatge del Senyor que és relació i amor. I 

aquest amor s’ofereix gratuïtament, no s’imposa ni exigeix ser 

merescut. El Déu de Jesús és un déu no totalitari, que fa que els 

humans siguem els seus fills i no els seus esclaus! 

Aquest Déu és digne de fe precisament perquè deixa a l’home la 

llibertat de creure o no creure! Fins i tot caldria considerar aquesta 

“condició de llibertat” en que se situa l’home modern com una 

oportunitat per pensar en Déu, per tornar al Déu revelat. Perquè 

Déu no és pas el qui venç els nostres límits i explica els nostres 

enigmes: ens cal entrar en una relació d’amistat amb Ell, obrint-nos 

a la fraternitat i a la comunió amb tots els altres.  

Sí, fins i tot l’existència dels qui no creuen confirma que la fe és de 

veritat un acte de llibertat. 

Enzo Bianchi, fundador de la Comunitat Ecumènica de Bose (Itàlia) que 

aplega prop de vuitanta germans i germanes de diferents nacionalitats.  

 

 

“El Déu de 

Jesús és 

digne de fe 

precisament 

perquè deixa 

a l’home la 

llibertat de 

creure o no!”  



 
 

 

LA CANÇÓ 
 
Quina és la paraula 
Per pronunciar el teu nom? 
Vull omplir el meu cor, Senyor. 
Tu que ets la ruptura, 

 
 

 
 
 

Tu que t’has fet proper, 
Que em fas el do del teu amor. 
 
ABBÀ! (és el teu amor) 
ABBÀ! (és la meva fe) 
ABBÀ! (aquesta és la paraula) 
ABBÀ! (l’última veritat) 
 
La mesura exacte 
D’allò que no és finit 
En la indigència del meu jo. 
Em portes a l’essència 
-no sóc pas més que un nen-, 
De les mans teves vinc al món. 
 
Amor sense mesura 
Riuada de festa i goig, 
Com una mare estima un nen. 
Així et sento, Pare, 
Tu ets el meu recer 
La meva veu diu el teu nom... i canta! 
 

Contracorrent, 3 
 

EL SALM 

Ant: Amb l’impuls de l’Esperit caminem 

en  l’amor del Pare confiem, 

et seguim en els pobres, Senyor Jesús. (2) 
 
Mai no diràs, ara no és el temps 

Perquè per a Déu cada hora 

Cada moment és el temps d’estimar, 

 

El temps de plantar l’olivera i el de morir, 

El temps de la sega i del blat madur, 

El temps d’exigir i d’escoltar, 

El temps ferir i el d’embenar ferides, 

El temps de plorar i el de refer les runes. 

 

Perquè res és estèril als ulls  

Del Déu pare i germà, 

i ara é El Temps, 

 

El temps d’alegrar-se i de plànyer-se, 

El temps de maleir i el de perdonar, 

El temps de callar i el de cantar, 

El temps de la renúncia i el de cercar, 

El temps de guardar i el de ser generós. 

 

Perquè no hi ha plor que Déu no consoli, 

no hi ha perdó que no doni, 

i  perquè ara és El temps, 

 
El temps d’estripar i el de recompondre, 

El temps de segellar el crit i el de esplaiar-lo, 

El temps del desamor, i el d’abraçar, 

El temps de treballar i el de reposar. 

 

Però sempre, sempre,  

amb Déu per testimoni, 

serà El Temps de construir la pau, 

El Temps en que les mans  

es troben per estimar. 

 

Ant: Amb l’impuls de l’Esperit caminem 

en  l’amor del Pare confiem, 

et seguim en els pobres, Senyor Jesús. (2) 
Inspirat en el capítol 3 del Cohèlet 

 

LA PREGÀRIA DEL 25 



L’Evangeli (Mt 22, 34-40) 
Quan els fariseus van saber que Jesús havia fet callar els saduceus, es reuniren tots junts, i un d'ells, 
que era mestre de la Llei, per provar-lo li va fer aquesta pregunta: 

- Mestre, quin és el manament més gran de la Llei? 
Jesús li digué: 

-  Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l'ànima i amb tot el pensament. Aquest 
manament és el més gran i el primer. El segon li és semblant: Estima els altres com a tu mateix.  

Tots els manaments de la Llei i dels Profetes es fonamenten en aquests dos. 

 
Comentari de l’Evangeli 

 Temps per preparar-nos  

Esperit Sant, ajuda’ns a apropar-nos més a la manera en que els cristians del temps de Mateu rellegien la 

resposta de Jesús a la pregunta dels fariseus. 

 Temps per observar 

Els “fariseus”, com passa sovint en els evangelis, són presentats com un grup compacte que es malfia de 

Jesús. En aquest cas estan contents que Jesús hagi “tancat la boca” als saduceus, un altre grup religiós i 

aristocràtic que no aprecien gaire! Un d’ells “posa a prova” a Jesús amb la pregunta del gran manament. 

El gran manament en “la Llei” és l’amor de Déu que ens compromet totalment. Jesús li associa l’estimar 

el proïsme com a un mateix. Estimar Déu implica estimar el proïsme. Estimar el proïsme implica 

estimar Déu. L’ensenyament és tradicional i té la base en les Escriptures. 

 Temps per meditar 

Els cristians quan llegim els evangelis, no podem oblidar que Jesús és el Senyor ressuscitat. En Ell les 

Escriptures es compleixen. El Fill estima plenament el Pare. En la terra, tots serem plenament estimats 

per aquell que esdevindrà el proïsme. És la fe Pasqual. Els cristians ens preguntem com hem d’estimar a 

Déu a qui no veiem. L’evangelista ens respon dient que estimar el proïsme que veiem és la manera 

d’estimar a Déu que no veiem. En Jesús, Senyor i germà nostre es manifesta perfectament l’amor que 

l’omplia. Jesús ha donat cada instant de la seva vida per a nosaltres. Mateu ens convida a prendre Jesús 

com a exemple.  

 Temps per pregar 

Déu i Pare nostre, dóna’ns el teu Esperit, perquè puguem 

viure en el seguiment de Jesús, el teu Fill i germà nostre, el 

gran i doble manament.  
 

 

Pregàries  

 

Senyor, en el seguiment de Sant Joan Baptista De La Salle i dels 

Germans que ens ha precedit, ajuda’ns a conduir el discerniment 

comunitari fins el cor dels nostres compromisos perquè el Senyor 

esdevingui prioritari en la nostra missió. 

 

Senyor, en els nostres camins de vida, dóna’ns la capacitat 

d’acollir la diferència no com un obstacle sinó com una riquesa i 

de rebre-la com una “Bona Nova” alliberadora per a totes les 

nostres comunitats.  

 

Senyor, en aquest dia de pregària per les vocacions en que volem 

creure que Déu segueix cridant els joves al seguiment de 

l’Evangeli de Jesús i a la vida religiosa, així com a cristians 

lasal·lians educadors ben compromesos, us demanem que 

sapiguem ser signes del teu amor.  

 

Senyor, que has escollit Sant Joan Baptista De La Salle per 

formar els joves en la vida cristiana, seguiu suscitant en la 

vostra Església Educadors i Germans que es lliurin plenament a 

aquesta obra de formació humana i religiosa.  

Per Crist, Senyor nostre. 
 


