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Molta feina, gràcies a Déu
Represa l’activitat escolar després de les vacances de Nadal, ara reprendrem les trobades formatives
amb Germans, Professors i Associats. Una mica de calendari: 31 de gener Trobada d’Associades i
Associats; 2 de febrer Jornada Mundial per a la Vida Consagrada; 5 i 6 de febrer FICAT 14 i 12 i 13
FICAT 15; 21 i 22 de febrer La Clau i del 28 de febrer a l’1 de març Trobada-Recés de la Família
Lasal·liana. O sigui un munt d’ocasions per a trobar-nos, formar-nos i seguir posant les bases per
assegurar que l’ideari de La Salle, l’estil de les nostres obres i escoles tindrà vida superant qualsevol
entrebanc.
En aquest sentit hi posa molt d’èmfasi el nostre Superior General, Gmà. Robert Schieler, en la seva
primera Carta Pastoral als Germans. Crec que el millor colofó a aquest editorial és transcriure algunes
de les seves idees.
“... una altra dimensió de la nova demografia és la d’una Església que anteriorment invertia recursos i
energies pastorals en la joventut mentre que ara, si més no en l’hemisferi nord, ha de fer front a una
població que envelleix ràpidament. El nostre Institut no és una excepció d’aquesta realitat.”
Agraeix la feina feta pels Visitadors i Directors de comunitat en l’atenció als Germans grans –
testimonis de perseverança i fidelitat – i continua dient “Em sento igualment satisfet de que, malgrat
el menor nombre de vocacions i de ser un Institut envellit, la missió, amb els Germans i Col·laboradors,
continua responent creativament a les necessitats dels pobres i dels joves.”
“A mesura que avancem i segons la sol·licitud del Capítol General, hem de afermar el nostre compromís
per avaluar, sostenir i enfortir la xarxa mundial de l’Associació (...) Acceptant-lo com un temps de
gràcia pel nostre Institut i per a l’Església, donarem resposta a aquests reptes en l’esperit d’un poble
pelegrí , on cada vocació hi troba la seva finalitat (...) D’aquesta manera farem avançar la nostra
història fundacional mitjançant un diàleg intencionalment més centrat en la nostra associació com a
Germans i la nostra associació amb els nostres Col·laboradors.”
Gràcies Germà Robert, sabeu prou bé que el camí ja ha començat i no l’aturarem.

La col·laboració del mes
Una experiència de Missió Compartida. Montserrat Carrau, Associada
Per poder explicar una mica com ha estat el meu recorregut, cal que faci memòria
d'aquells primers mesos i anys a La Salle Sant Celoni.

Però aquella setmana a
Santiago vaig descobrir
tot un món Lasal·lià que
no coneixia. Germans i
seglars amb els que vaig
connectar, sentir propers
i en van sorgir bones
amistats. Fou a partir de
llavors que em vaig
adonar que a la meva
escola ja es compartia la
Missió. Ensenyàvem
mentre educàvem i
educàvem mentre
ensenyàvem i buscàvem
maneres d'ajudar als que
més ho necessitaven

Fou tota una descoberta. El primer que em ve al cap són cares, noms de germans i
professors seglars que em varen acollir i fer molt fàcil el procés d'integració. Hi havia
una comunitat de sis germans, amb un tarannà semblant, servicials, molt propers a
l'alumnat, acollidors, parlàvem més amb els fets que amb les paraules. Tenien bona
relació amb el professorat i aquesta proximitat feia fàcil, que junts organitzéssim sovint,
sopars a casa d'un o d'altre. Passàvem bones estones i sempre acabàvem parlant de les
nostres cuites per l'escola on els alumnes eren el principal tema de conversa. Penso que
ja llavors compartíem la Missió sense ser-ne conscients, almenys jo, doncs si bé tenia
clar que en a La Salle es feia educació integral no era coneixedora de gairebé res més.
Però no em cal regirar massa en els records per tenir ben present la primera vegada que
se'm va fer evident un dels punts importants de la Missió Lasal·liana. Va ser a través
d'una conversa amb un germà, humil, amb un gran cor que estava encarregat de la
fotocopiadora. Un dia tot fent fotocopies li vaig comentar que tenia una mala peça a la
classe que calia expulsar de l'escola perquè tal com deia la dita popular: “Una poma
podrida acabava podrint totes les del cistell.” La resposta d'aquell Germà va ser curta i
contundent. Em va dir :
“ La Salle no ho creu així, el que cal és treure el bocinet de poma fet malbé i que es quedi al
cistell amb les altres.”
Penso que va ser la primera vegada, per boca del germà Bernardí, que vaig ser conscient
de que atendre els que destorben, els que no volen aprendre, els marginats, els que
pateixen qualsevol tipus de pobresa, forma part de la de la Missió.
Més endavant, vaig tenir la sort, que el germà Joan Escalé em proposés anar una
setmana a Santiago. Era la primera trobada en que es plantejava que compartint la
Missió, germans i professors seglars, es podia també, fer camí cap a l'Associació.
Si bé li haig d'agrair al Germà Joan, que em proposés anar a aquella trobada a Santiago,
també és cert que abans d'anar-hi em vaig penedir moltes vegades d'haver-li dit que sí.
De l'escola hi anava sola, de la resta de Catalunya no coneixia pràcticament a ningú i no
cal dir del Districte. Em feia molt respecte.
Però aquella setmana a Santiago vaig descobrir tot un món Lasal·lià que no coneixia.
Germans i seglars amb els que vaig connectar, sentir propers i en van sorgir bones
amistats. Fou a partir de llavors que em vaig adonar que a la meva escola ja es compartia
la Missió. Ensenyàvem mentre educàvem i educàvem mentre ensenyàvem i buscàvem
maneres d'ajudar als que més ho necessitaven. Va ser important per a mi sentir que
també ho podia compartir més enllà de la meva escola.
L'altre troballa que vaig fer a La Salle, va ser quelcom que havia viscut de jove i que
amb els anys havia perdut: era la possibilitat de compartir la fe. Hi havia professors amb
ganes de fer-ho i germans disposats a acompanyar o bé fer de motor.
El que feia falta era donar el pas, es tractava que tot allò que preparàvem pels alumnes
per fer-los créixer en espiritualitat i en el coneixement de Jesús, ho féssim també per a
nosaltres, però no com una obligació, sinó per a gaudir de moments d'espiritualitat, tal
com feien ells.
Així és com començàrem a trobar-nos una vegada al mes a la capella de l'escola, per
pregar, deixar que l'Evangeli ens parlés, comentar-ho entre tots i compartir a Jesús.
Aquestes trobades de mica en mica varen passar de ser estrictament quatre gats a serne forces més. Actualment hi participen professors de totes les etapes i altres membres
de la comunitat educativa.
Només em resta dir-vos que compartir la fe amb els Germans, amb la comunitat
educativa de la meva escola i la d'altres Salles m'ha fet viure moments molt plens. Ho
considero un luxe. Ho he dit en diferents ocasions i és perquè ho sento així, doncs de
persones per anar al teatre, al cinema o a sopar és fàcil trobar-ne però per compartir
una missió, una reflexió, una pregària, una Eucaristia, només les he trobat a La Salle.

LA PREGÀRIA DEL 25

El PSALM (25, 1-9)
Amb l’impuls de l’Esperit caminem
en l’amor del Pare confiem,
et seguim en els pobres, Senyor Jesús
A tu, Senyor, elevo la meva ànima.
En tu confio, Déu meu:
que no en tingui un desengany,
que no se n'alegrin els meus enemics.
No s'enduran un desengany
els qui esperen en tu,
sinó els qui t'abandonen per no res.
Fes que conegui, Senyor,
les teves rutes,
ensenya'm els teus camins.
Encamina'm amb la teva veritat,
instrueix-me,
perquè tu ets el Déu que em salves.
A cada moment espero en tu.
Recorda't, Senyor, de la teva tendresa
i de l'amor que has guardat des de sempre.
No et recordis dels pecats i de les faltes
que he comès de jove;
recorda't de mi, tu que estimes tant,
tu que ets bo, Senyor.
El Senyor, bondadós i recte,
ensenya el bon camí als pecadors.
Encamina els humils amb la seva justícia,
els ensenya el seu camí.

Amb l’impuls de l’Esperit caminem
en l’amor del Pare confiem,
et seguim en els pobres, Senyor Jesús

-

-

Comentari de l’Evangeli
Com renovar-nos amb les lectures dels texts que escoltem cada any? Demanant la llum de l’Esperit Sant, però
també omplint la nostra humanitat amb les seves preguntes existencials i la seva set de plenitud.

Temps de preparació
Fes que conegui, Senyor, les teves rutes, ensenya'm els teus camins. Encamina'm amb la teva veritat, instrueixme, perquè tu ets el Déu que em salves. (Salm 25, 4-5).

Temps d’observació
L’Evangeli d’avui té dues parts de les quals percebem la unitat. La primera ens presenta el periple de Jesús, “fill
estimat” del Pare (Mc 1,11), herald de la Bona Nova. És impossible que no ens recordin dos textos d’Isaïes: “Puja
en una muntanya ben alta, tu que portes bones noves a Sió; alça ben forta la veu, tu que portes bones noves a
Jerusalem” (Is 40,9); “Que en són, de bonics, per les muntanyes els peus del missatger de bones noves que
anuncia la pau i el benestar, que anuncia la salvació i diu a la ciutat de Sió: «El teu Déu ja regna!» Criden els teus
sentinelles, alcen la veu, tots junts criden de goig quan veuen amb els seus ulls que el Senyor torna a Sió” (Is
52,7). Certament els cels es van esqueixar, perquè Déu s’ha fet present en Jesús. Tant en l’Antic com en el Nou
Testament, el sentiment de victòria és palpable. Res ni ningú no pot aturar la progressió de la Paraula de salvació
o impedir que advingui el Regne de Déu en la persona del Crist. I tot i això malgrat la hostilitat de l’ambient,
recordat aquí per la menció de la mort de Joan Baptista. Pel que fa a la segona part, ens fa contemplar els efectes
d’aquesta Paraula en les persones que l’han sentit i acceptat.

Temps de meditació
Ens podríem aturar aquí, en aquesta promesa transmesa per l’Antic Testament i sobre el seu compliment,
considerar també la mesura de l’espera del poble de Déu, amb el que comporta d’esperança, de confiança i
d’amor, però també de dubtes, de desànims, de dimissions. “Fins quan, Senyor, em tindràs en l'oblit?” (Ps 13,2);
“Crec, però ajuda'm a tenir més fe.” (Mc 9,24).
Intentem establir un diàleg entre aquest text i la nostre vida, personal i comunitària. Com lliguem el “ja està
aquí” amb el “encara no” de la plenitud complida?
Encara més, deixem-nos portar des d’una espera avorrida o distreta a una espera fervorosa, deixem-nos també
arrossegar fins a terrenys personals i interpersonals desconeguts en el seguiment del Crist.

Temps de pregària
“Recorda't, Senyor, de la teva tendresa i de l'amor que has guardat des de sempre (...) recorda't de mi, tu que
estimes tant” (Ps 25).

Pregàries
 Perquè tinguem el coratge d’adreçar-nos als joves dient-los: “Veniu amb mi i us faré
pescadors d'homes”.
 Perquè cessi tota violència, perquè ningú invoqui Déu per a la mort o la venjança.
 Per tots els Germans i Col·laboradors, perquè sapiguem trobar camins que ens uneixin en
la nostra missió educativa.
Enfortits per la consciència d’una missió comuna preguem com 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.

