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Fatiga i repòs
No fa gaire que hem encetat la quaresma. Temps de preparació, d’abstinències, però sobretot
temps per cansar el cos i alegrar l’esperit fent el bé millor que mai.
No hi ha sacrifici ni abstinència que plagui tant a Déu com el d’estimar a qui pateix,
acompanyar a qui està sol, donar la mà a qui ens insulta o menysprea.
Per això en la portada d’aquest mes us volem oferir unes quantes píndoles que ens ajudin en
el repòs i la fatiga d’estimar sense mida.

La col·laboració del mes
LA SALLE és tot un nom a la meva escola, a Catalunya, a l’ARLEP, a arreu del món. A més de les notícies
comunicades al portal de la meva escola, en puc trobar d’altres de La Salle Catalunya a www.lasalle.cat,
de l’ARLEP (Espanya i Portugal) a www.lasalle.es i de tot el món a www.lasalle.org.
Però, què hi ha sota la denominació LA SALLE? En el procés de fundació de l’Institut Sant Joan B. de La
Salle hi assenyalà un «projecte de formació integral dels alumnes en les dimensions humana i
cristiana». Ho tenim sintetitzat en un “Caràcter Propi”, que ens és prou conegut i que comporta, en
cada centre: una identitat pròpia, una educació en valors, un procés d’educació en la fe, un estil
pedagògic, la constitució d’una comunitat educativa i una adaptació al propi entorn.
A l’interior de LA SALLE hi som Germans, Associats, Educadors, Educadores, Personal de Serveis
Administratius i altres. En el pensament del Fundador constituïm una «Comunitat Educativa»
convergint amb unes mateixes finalitats i objectius.
És a dir que, en el transcurs del temps, ens sentim cada vegada més integrats a La Salle i es va produint,
progressivament, una IMMERSIÓ LASAL·LIANA, que va quallant per successives sessions de CELAS,
FICAT, CEL, CIL, SIEL, AIUL I ESPAIS DE BENVINGUDA i per les mateixes reunions de Claustre. Aquestes
sessions, a més de procurar-nos una bona informació lasal·liana, ens han creat amistats amb diversos
lasal·lians de diferents llocs i ens han procurat informació de realitats semblants i també diverses del
mateix esperit lasal·lià. Segurament que més de les dues terceres parts del personal lasal·lià de
Catalunya hem tingut formació lasal·liana, podent dir d’IMMERSIÓ LASAL·LIANA.
Com ens deia el G. Josep Espuny en el full del “25” el passat mes de desembre, el concepte
freqüentment repetit de “MISSIÓ COMPARTIDA” ens ha anat conduint progressivament a la realitat
viscuda avui, sentint-nos comunitàriament educadors, tot i que pugui ser des de posicions diverses,
però tots compartint una vocació, des de la qual ens ajudem i ajudem a fer camí vers el futur. Ens deia:
“Compartir la Missió, Compartir la Vocació” i podríem afegir i viceversa.
Així és. La IMMERSIÓ LASAL·LIANA es va fent dia a dia, des d’una continuada descoberta de la missió
lasal·liana, per la relació de col·laboració entre Germans i Educadors i també amb la generosa dedicació
als alumnes. Ens ho deia molt bé la Montserrat Carrau en el full dels “25” de gener passat. Fent camí
amb Germans i Educadors del centre, tant de manera formal com de manera espontània, també fora
de l’escola, compartint un cafè o un sopar, ara a casa dels uns o dels altres, ella va anar entrant en
l’esperit i missió lasal·lianes, que ara considera com cosa integrada en la seva vida.
El fet de dir-nos La Salle, desvetlla en nosaltres un sentit de pertinença i de responsabilitat en el nostre
centre local i també de simpatia amb qualsevol lasal·lià d’altres centres de Catalunya i d’arreu del món.
I des d’ací amb els objectius que ens són comuns. Tant en el nostre centre com arreu del món, els
lasal·lians tenim «una manera de ser, una manera de pensar i una manera de fer», com expressió de la
nostra identitat lasal·liana. S’hi palesa cada any en les reunions d’ASSEDIL.
El paradigma de La Salle està ben obert al futur, tenint-hi els laics un lloc i una missió importants i
transcendental en l’Església. Tant el Papa Francesc com el recent Capítol General ho han remarcat.
Entre tots –Germans i Laics- tractem de respondre als signes del nostre temps en bé del futur dels
nostres alumnes i de la societat en general. Amb un constant procés de formació permanent anem
avançant en la immersió lasal·liana, fent nostres i operatius els objectius de l’escola cristiana lasal·liana.
Una escola caracteritzada pel sentit de fraternitat, que vol dir de proximitat mútua entre Germans,
laics, alumnes i llurs pares. Tots sentint-nos part activa de la COMUNITAT EDUCATIVA LA SALLE.
«Ens diem La Salle», «ens sentim La Salle», «som La Salle» i tractem de viure la nostra mútua relació i
l’exercici de la missió des d’una vocació viscuda en un clima de joia, tan propagada pel Papa Francesc,
que afavoreixi les iniciatives i la creativitat, tan necessàries en uns temps de continu procés... també
d’«immersió lasal·liana».
Germà Jaume Pujol i Bardolet

LA PREGÀRIA DEL 25
El SALM (138, 1-8)
Camineu mentre teniu llum
Abans que no arribi la tenebra,
camineu.
T'enalteixo amb tot el cor, Senyor,
et vull cantar a la presència dels àngels.
Em prosterno davant el santuari
i enalteixo el teu nom,
perquè estimes i ets fidel:
les teves promeses sobrepassen
el que havíem sentit de tu.
Quan jo t'invocava, m'has escoltat,
has enfortit la meva ànima.
En sentir el que has promès, Senyor,
tots els reis de la terra et lloaran
i celebraran el teu obrar dient:
«Que n'és, de gran, la glòria del Senyor!
El Senyor és excels,
però es mira els humils,
mentre que coneix els altius
de lluny estant.»
Si passo entre perills, me'n treus amb vida,
amb la mà detures el furor de l'enemic,
la teva dreta em salva.
Que el Senyor continuï afavorint-me.
El teu amor perdura sempre, Senyor!
No abandonis l'obra de les teves mans!

Camineu mentre teniu llum
Abans que no arribi la tenebra,
camineu.

Quan l’Esperit ens mena al desert
Viure la Quaresma és deixar que l’Esperit ens meni al desert. Un lloc de pas, aspre i ric de
potencialitats si, com ho va fer el Crist, acceptem el que som: criatures que rebem el ser de Déu,
marcats pels dubtes i aspirant a la plenitud.

Temps de preparació
Fes que conegui, Senyor, les teves rutes, ensenya'm els teus camins. (Salm 25, 4).

Temps d’observació
Notem la passivitat de Jesús que no actua, no parla, conformant-se a “romandre” en el desert on no ha
anat pel seu propi desig perquè ha estat l’Esperit qui li ha conduit. Jesús ha estat “tret” del lloc de
gràcia on es trobava, com Adam i Eva van ser trets del Paradís o Israel d’Egipte. Marc no ens dóna cap
indicació sobre la mena de temptació, però la proximitat amb el relat del baptisme ens fa creure que
no és de caire moral, escollir entre el bé o el mal, sinó més profundament sobre la manera com Jesús
ha escollit de viure la seva filiació i la seva missió.

Temps de pregària
“Encamina’m amb la teva veritat, instrueix-me, perquè tu ets el Déu que em salves. Espero en tu a
cada moment.” (Ps 25).

Pregàries


Perquè aquest dies de recolliment enforteixin el nostre esperit de servei als joves i als
pobres.



Perquè acceptem amb joia les proves que Déu ens envia com a pas envers la nostra
plenitud.



Per tots els qui ens diem seguidors de Jesús, que la nostra actitud sigui tan clara que
faci inútils les paraules i els nostres fets siguin els nostres portantveus.



Perquè tots els qui pateixen en l’ànima i en el cos trobin consol en nosaltres els seus
germans.

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.

