
 

 

 

 
 

Primaveres potser diferents, però primaveres! 

 

Molts Germans ens preguntem del perquè d’aquest desert vocacional que viu la vida consagrada a 
Europa i més concretament a Catalunya i busquem amb més o menys angoixa les possibles respostes; i 
cap d’elles ens deixen satisfets, sobretot si els qui ens fem la pregunta vivim en plenitud la nostra 
vocació, si l’estimem i creiem que avui i demà és encara una resposta vàlida davant dels problemes 
nous o vells que ens planteja la societat. Però pensem també que obsessionar-nos o viure amb 
negativitat aquesta situació no condueix a res. Girem els ulls al pensament del nostre Fundador i, 
adreçant-nos a Déu amb una pregària, acceptem que aquesta opció de vida és d’Ell i no nostra, que 
perviurà o es dissoldrà segons la seva voluntat. Però acceptem també que Ell és Pare de bondat i que 
de ben segur mirarà amb tendresa els nostres esforços de buscar camins nous, la nostra beneïda 
ingenuïtat de creure en noves primaveres i, qui sap, cal no perdre la fe. Ja ho sabeu allò de: “Treballem 
com si tot depengués de nosaltres, sabent humilment que tot depèn d’Ell”. 

 

Per això volem acabar aquesta portada amb unes reflexions que emanen del darrer Capítol General: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(Documents del 45è Capítol General, 1. La Vida del 

Germà en el segle XXI. Pp. 10 i 11 de la versió catalana). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Com podeu veure, tot un programa engrescador per viure i caminar junts i per associació amb els 
seglars que comparteixen i enriqueixen la nostra missió.  

Pregària per les vocacions lasal·lianes. 

Núm.  226 març 2015 

 



La col·laboració del mes 

 

 

Corresponsables amb la missió. Un pas més. 

Com sovint recordem, des del 43 Capítol General de l’any 2000 estem avançant 
amb el que anomenem “Missió compartida” on Germans i Seglars, estimem i 
treballem per una identitat i missió educativa lasal·liana, que creiem que té futur. 
Després d’aquests 14 anys, hem tingut avanços i canvis molts importants. S’han 
celebrat ja dues Assembles Internacionals de la Missió Educativa on 2/3 del 
participants són seglars, Tenim constituïts els que anomenem consells de la missió a 
la majoria de districtes del món, on colze a colze Germans i Seglars treballem per 
donar continuïtat i enfortir el caràcter propi de La Salle. 
Atendre cada dia milers d’infants i joves que amb el seus pares, volen venir a un 
Centre La Salle, és el millor testimoni que som plenament vàlids i tenim un paper 
molt important en l’educació de totes aquestes persones. 
El Capítol general darrerament celebrat (2014), juntament amb les línies prioritàries 
aprovades per l’assemblea internacional de la missió, validen aquest compromís i 
camí seguit. 
 

I ara què ? 
Doncs no podem pas acabar aquí. Hem de seguir reflexionant i avançant tot veient 
la realitat dels temps i persones. 
El camí ara ja és comú. Ben segur que trobem persones molt identificades i 
animades a treballar corresponsablement en l’objectiu únic que el nostre Fundador 
va percebre i que tossudament nosaltres li donem continuïtat: educar a infants i 
joves perquè siguin persones lliures, responsables i crítiques per viure en una 
societat complexa.  
També trobem altres col·laboradors que sense tanta implicació, ens ajuden i són 
necessaris per la nostre missió. 
És en aquesta línia que penso que no podem aturar-nos ni pensar en d’altres temps 
(sobretot els Germans), i per tant hem d’il·lusionar-nos de manera conjunta, perquè 
ara el projecte La Salle és comú i hem d’anar pensant com fem per confluir la 
responsabilitat comuna, lliurament acceptada per tots. Hem d’estar plenament 
convençuts que som i continuarem sent, referents en l’educació. 
Al cap i a la fi són estructures que cal revisar, que no es canvien de manera ràpida, 
però que tenint clar el full de ruta, les farà fortes i segures.  
 
Percebo doncs, un gran futur en el camí de La Salle. Segur que tots hem de canviar 
formes i maneres, potser cedir espais ara molt propis i arrelats, també prendre 
nous compromisos.  
El viatge s’intueix apassionant. No l’acabarem pas nosaltres, noves generacions 
l’hauran d’assumir si volen. Aquesta si que és inicialment una feina nostre. Haver 
generat la llavor del neguit per assumir el compromís de la missió. 
Germans i Seglars tenim per endavant molta feina, noves fites i compromisos. 
Sobretot ens hem de trobar en el camí, no fer-lo en paral·lel i sobretot parlar i 
parlar.... 
Sant Joan de La Salle ben segur que ho vetllarà. Ell va trencar esquemes i ara 
pertoca trencar-ne d’altres. 

Fraternalment, 
Jordi Jover i Ollé.  
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El SALM (25, 1-9) 
 

Ant. Tu ets qui ens crida i en silenci venim. 
 

Tenia posada l'esperança en el Senyor, 
i ell, inclinant-se cap a mi, 

ha escoltat el meu clam. 
 

M'ha tret de la fossa profunda, 
del llot i del fangar. 

Ha plantat els meus peus sobre la roca 
i m'hi sento segur. 

 
Ha inspirat als meus llavis un càntic nou, 

un himne de lloança al nostre Déu. 
Tots els qui ho veuen veneren el Senyor 

i posen en ell la confiança. 
 

Feliç l'home que confia en el Senyor 
i no busca l'ajut dels idòlatres, 

que es refien d'esperances enganyoses! 
 

Com has pensat en nosaltres, 
Déu incomparable! 

Quantes meravelles has fet, 
Senyor, Déu meu! 

Si em proposava d'explicar-les, 
no les podria ni comptar. 

 
Tu m'has dit a cau d'orella 

que no vols oblacions ni sacrificis, 
que no demanes holocaust ni expiació. 

Per això et dic: «A tu em presento, 
en el llibre hi ha escrit el que has fet per mi. 

 
Déu meu, vull fer la teva voluntat: 

guardo la teva llei al fons del cor.» 
Anuncio amb goig la salvació 

a tot el poble reunit. 
No puc deixar d'anunciar-la; 

tu prou que ho saps, Senyor. 
 

Ant. Tu ets qui ens crida i en silenci venim. 
 

LA PREGÀRIA DEL 25 



 

 
 

 

Que es compleixin en mi les teves paraules... 
Quants grans pintors han il·lustrat la escena de l’Anunciació! Però la podem comprendre? En 
primer lloc hi ha aquest diàleg tant conegut entre l’àngel i Maria. Però podem comprendre el 
significat del seu breu silenci? Aquest silenci d’una infinita plenitud que escoltem ansiosos abans 
que Maria no pronunciï el seu FIAT.  
Davant la grandesa del fet, que va agafar per sorpresa a Maria, però que no la va fer dubtar, cal 
deixar-li aquest moment de llibertat, de veritable opció, sense el qual la humanitat no hauria 
vertaderament participat del misteri de l’Encarnació. Perquè a Déu tot li és possible, menys 
coartar una llibertat, san Bernat ens diu que en aquest moment, els àngels, tota la humanitat 
Adam inclòs, fins i tot en els inferns, ningú gosava ni respirar. Nosaltres també hem d’escoltar 
aquest silenci... aguantem la respiració! 
 

 
Pregàries  

 

 Perquè siguem fidels, com Maria ho va ser, al compromís de treballar pel Regne, preguem. 

 Perquè sapiguem viure la llibertat del silenci quan la vida ens sorprèn, preguem. 

 Perquè la Pasqua que s’apropa sigui en nosaltres l’esclat de noves energies al servei dels 
joves, preguem. 

 Perquè els nois i les noies que participaran en la Pasqua Jove sentin ressonar en els seus 
cors l’alegria del triomf de la vida, preguem. 

 Perquè els monitors i les monitores que animaran la Pasqua Jove vegin recompensats el 
seu esforç amb el premi de la pau i la felicitat interior, preguem. 

 Perquè tots els Germans i Professors de les nostres escoles siguin veritables testimonis i 
missatgers de l’Evangeli, preguem. 

 

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. 


