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Fa olor d’Advent
Quan rebreu aquest Full faltaran pocs dies per a l’inici de l’Advent. A les escoles
s’hauran disparat les activitats preparant l’Adveniment, motivant els alumnes, fent-los viure
aquest brot d’esperança que ens arriba cada tardor. I ho fareu sent conscients de la dificultat
que avui ens posa la societat per parlar de l’Evangeli, per comunicar aquesta fe que
tossudament volem transmetre.
És el moment òptim per parlar de la Pau, la Solidaritat, l’Amor i l’Esperança, com en el
conte de les quatre espelmes que segurament coneixeu. I en aquest relat, on una a una les
espelmes es van apagant descoratjades per l’individualisme, la violència, l’oblit de l’altre, és
justament un nen que veient la foscor, s’apropa a l’única espelma que crema, la de l’esperança,
i amb la seva flama va encenent de nou la pau, la solidaritat i l’amor.
I no és casualitat que hagi de ser un nen, o una nena, el qui refaci camins tallats. No és
casualitat perquè d’ells o a la seva imatge és el Regne de Déu. No és casualitat perquè és un
infant, precisament, qui, també tossudament, vindrà a portar la salvació en el món.
Tampoc nosaltres ens cansarem de sembrar les llavors de la justícia, perquè són
nombroses les activitats que, coincidint amb l’Advent, fomenten la solidaritat. Recordem la
recollida d’aliments, també de diners, que sempre han tingut una resposta generosa per part dels
alumnes i les famílies i gràcies sobretot a l’empeny del professorat i dels Germans. Des de les
Comunitats Educatives dels nostres centres farem possible que els neguits o les tristeses,
inevitables i reals, no apaguin cap de les flames i en tot cas ens en quedarà una:
L’ESPERANÇA.

Segur que no cal, però per si de cas no ens oblidem que amb l’Advent preparem la vinguda
d’un Infant, fill de Déu en el cel i de Maria i de Josep en la terra i no el confonguem ni el
substituïm pas per aquell senyor, venerable i barba blanca, panxut i vestit d’anunci de la CocaCola.

L’ADVENT
L’Advent: una mirada vers el passat
Un fet de fe de fa vint segles que marca profundament la nostra vida:
el naixement de Crist.
L’Advent: una mirada vers el present.
La nostra fe cristiana ens assegura que Ell encara continua
fent-se present constantment en la nostra vida.
L’Advent: una mirada vers el futur.
La nostra fe cristiana ens assegura que aquest Jesús que va néixer,
aquest Jesús que continua present enmig nostre,
tornarà a la fi dels temps.

Hi ha Advents perquè hi ha ferments
Una veïna de Jesús, la Joana, estava
pastant el pa. Jesús era molt petit, i s’ho
mirava amb una gran atenció.
“Vaig deixar que pastés una estona i vaig
veure’l
gaudir
tot
endinsant
maldestrament les seves mans dins la
massa.
Li vaig demanar que em portés el llevat
del rebost i m’arribà portant-ne un tros
immens. Vaig esclafir a riure i li vaig dir:
-Amb això podria fermentar el pa de més
de cent famílies! Mira, n’hi ha prou amb
aquest bocí tan petit.
Ell mateix el va posar amb molta cura
dins la massa i, després, jo ho vaig tapar
amb un llenç net, per tal que reposés.
-Vols dir que ja no estarà? -em va
preguntar cent vegades.
Li vaig replicar que al llevat cal donar-li
temps, i que convé no tenir presses, sinó
confiar en la força secreta que porta dins
d’ell.
Van passar els anys. La Joana i Jesús es retrobaren de nou.
-No t’adones, Jesús, que tu i els teus amics no podreu arreglar les coses? Tot això del regne
està molt bé, però cal que t’adonis de la poca força que teniu, de com en sou de pocs, i de com
n’és d’inútil que us poseu en embolics i oposar-se als qui manen.
-Ai, Joana, Joana! Sembla mentida que aquestes coses me les diguis precisament tu, que em
vas ensenyar això del llevat, que tant pot fer, malgrat sigui tan petitó, que dins d’ell hi ha una
força amagada. Justament això és el que succeeix en el Regne.

LA PREGÀRIA DEL 25

LA CANÇÓ

El PSALM

És tan a prop meu,
És tan a prop meu,
Que fins i tot el puc tocar,
Jesús és aquí.

Ant. Amb l’impuls de l’Esperit caminem,
En l’amor del pare confiem,
Et seguim en els pobres, Senyor Jesús.

No busqueu a Déu en les estrelles,
Ni el busqueu en els plecs de la mà.
Molt a prop el tens, un xic amagat,
Ell t’espera en el teu Germà
És tan ....
El mateix Jesús que ara se’ns dóna,
T’espera entre la multitud,
En el marginat, en l’home aturat
En pobles sencers que hem oblidat.
És tan...
És Ell qui t’espera cada dia,
Al carrer a la casa en el treball,
En el qui pateix, en aquell malalt,
En el jove que tens al davant.
És tan...
“És tan a prop meu”” Contracorrent, 90

Quan "tu" esperes,
"tu" ets com el silenci que neix
just abans d'encetar un cant.
Quan "tu" esperes,
"tu" ets com la nit que s'esllangueix
just abans de l'albada del sol.
Quan "tu" esperes,
"tu" ja tens, als teus ulls,
el somriure del qui ha d'arribar;
"tu" ja tens, a les orelles,
la rialla del qui ha d'arribar;
"tu" ja tens al cap
els gestos i les paraules
del qui ha d'arribar.
Quan "tu" esperes,
el qui és absent,
ja és present en el teu cor.
(Benoit Marchon)

L’Evangeli (Mt 22, 34-40)
Estigueu alerta, vetlleu, perquè no sabeu quan serà el moment. Passa com amb un home que
se'n va a terres llunyanes. Deixa casa seva, després de donar facultats als seus servents i confiar
a cada un la seva tasca; i al porter li mana que vetlli. Vetlleu, doncs, perquè no sabeu quan
vindrà l'amo de la casa: al vespre, a mitjanit, al cant del gall o a la matinada; no fos cas que
arribés sobtadament i us trobés dormint. El que us dic a vosaltres, ho dic a tothom: Vetlleu!
Comentari de l’Evangeli
Temps per preparar-nos

“Em sento defallir de tant esperar la salvació,
però confio en la teva paraula. Psalm 118 (119), 81
Temps per observar
Aquests versets de Marc són una crida a la nostra memòria. I això ens du a una primera constatació:
anuncien el relat de la Passió amb els temes de la nit, de la vetlla, del son (Getsemaní), amb la menció
del cant del gall on Pere se’ns apareix com el tipus clàssic de l’home que s’ha relaxat en la vigilància i
que l’ha portat a la negació. Jesús prepara d’aquesta manera els seus deixebles per a l’adveniment
pasqual i pel que serà percebut, sens dubte, com la seva “absència”. Si ara ens centrem en el conjunt
del capítol 13, veurem que Jesús situa els seus negant-se a accedir al seu desig de saber quan i com
arribarà el temps final. De totes maneres, parla amb ells de la millor manera possible de preparar la
seva Pasqua, i després, el seu adveniment gloriós. Serà llavors pels seus deixebles el moment
d’assegurar el servei del qui vetlla i que sap resistir a la temptació de la son o de la traïció.
Temps per meditar
Ens toca a nosaltres doncs ser aquesta vetlladors en l’espera del Crist. Una espera que esdevé una
prova, evidentment, però que està lluny d’estar buida o desproveïda de sentit. ¿No està fonamentada
en una paraula de confiança que ens anima a vetllar per guardar la casa? Fins i tot acaba amb el
retrobament del mestre i del servidor, familiars un de l’altre. Això ens pot animar a buscar nosaltres
mateixos les paraules fundadores de la nostra vida, les que hem rebut com a manifestació de l’amor
de Déu, de la missió que ens ha confiat plenament. Perquè la vetlla pot tenir diferents colors. Ezequiel
va ser instituït “vigilant” de la casa d’Israel, o sigui testimoni de l’absolut de Déu amb la seva paraula
profètica, altres seran testimonis d’una esperança que no decep o de la misericòrdia que fa créixer.
Més aviat, doncs, que perdre’ns en suposicions sobre el quan i el com de la fi dels temps, cosa que
se’ns escapa totalment, restem en la Paraula que ens guarda en tant que la guardem.
Temps per pregar
Vine, Senyor Jesús! Apocalipsi 22, 20

Pregàries
Obrint els cors a Déu els obrim a tota la humanitat, la que pateix, la que ha tastat la injustícia, la que odia,
odiant-se, i la que estima fins i tot els enemics.
Preguem per a tots ells i per a nosaltres, per les nostres famílies, els nostres companys, el nostre país que
viu moments importants, per la gent que ens estima i la que no ens vol ni veure.
Donem gràcies a Déu perquè tenim la força d’estimar, la força de construir un món millor i demanem-li
que tinguem també la voluntat de fer-lo.
Escolta’ns i escolta la pregària que Jesús ens va ensenyar: Pare nostre...
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.

