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Creure en el futur
Quasi un mes fa que es va cloure la IV Assemblea de la MEL del Sector. Tres dies de treball intens, de
posar fil a projectes, de mirar endavant, de creure's un futur i posar les bases per fer-lo possible.
Posteriorment ens ha arribat el resultat de l'avaluació que reflecteix el clima que s'hi va viure, el
compromís de tants seglars identificats plenament amb l'ideari lasal·lià, la presència dels directors de
les obres que aportaven la seva visió del dia a dia, la dels germans que duien el pes de la història i
també de l'esperança d'un futur potser diferent però no menys vàlid, les nombroses propostes, més o
menys agosarades, el sentiment de que la MEL del Sector ha de tenir continuïtat com a garantia que
no es perdran els signes d'identitat, culturals, lingüístics i manera pròpia de ser lasal·lians, que podrien
anar diluint-se amb el temps.
La Salle, entesa com a ideari educatiu, amb les arrels profundes de la fe, en la visió cristiana de la
societat i encarnada en la realitat d'un país i d'una cultura, té el futur assegurat i no només en els prop
dels cinquanta participants a l'Assemblea, sinó també en la majoria de professionals que treballen en
els nostres centres, en els Germans que seguiran sembrant els camins que s'han d'anar obrint malgrat
les crisis vocacionals i en els joves que van maldar per fer-se escoltar, saba nova, penyora de futur. I
parlant dels joves, hem de fer el possible i quasi l’impossible perquè trobin més camins que obstacles,
més il·lusió que prudència; hem de ser tots plegats més agosarats i no permetre que l’Esperit, així en
majúscula, quedi enredat en les xarxes de la por.
Ara ens caldrà fer el seguiment perquè totes les nombroses propostes sorgides d'aquesta assemblea
es facin realitat en el nostre dia a dia, que no caigui l'oblit sobre elles i que siguin l'impuls perquè la
presència lasal·liana a Catalunya tingui el pes i la influència que es mereix per la seva història i per
totes les persones, seglars o germans que amb el seu esforç de molts i molts anys, ho han fet possible.
Per si no fos evident, la primavera ha arribat!

La col·laboració del mes
Associació Lasal·liana de Romania
Antecedents
El desembre de 1989 la caiguda del Teló d’Acer i dels diferents règims comunistes, va
comportar que els pocs Germans que quedaven al país es tornessin a reunir amb l’intent de reiniciar
les activitats lasal·lianes a Romania. A petició d’aquests Germans el Superior General John Johnston
va demanar als Districtes de l’ARLEP que donessin suport econòmic i humà al Sector que renaixia
després dels anys de dictadura.
Amb la formació de les primeres comunitats de Germans es crea l’associació “Institut Sant
Joan Baptista de La Salle” formada per Germans, antics alumnes de les escoles de Bucarest, amics i
simpatitzants com, per exemple, sacerdots o familiars dels Germans.
Així va néixer la Comunitat de Pildești (actualment hi ha el
Liceu La Salle Pildești), i immediatament s’iniciaren activitats
lligades a la Parròquia i a les famílies del poble. El responsable i
impulsor de tot plegat va ser el Germà Antxon Andueza qui amb
l’ajuda de la Comunitat va organitzar recessos, trobades de
pregària, activitats lúdiques, excursions, etc.
L’any 2012 ens va visitar el Germà Alberto Gómez com a
Conseller i responsable lasal·lià del Signum Fidei, i posteriorment
es va formar el primer grup d’aquesta associació a Pildești. Eren i
són un grup de persones decidides a vincular-se de forma oficial
amb l’obra i l’esperit lasal·lià. Aquest grup, format per famílies, la majoria professors i pares
d’alumnes de l’escola, fomenten el caliu necessari per obrir-se i acollir altres persones i fer créixer el
grup. Periòdicament organitzen activitats religioses, de formació, de pregària, il·lusionats per fer
palesa l’obra i l’esperit lasal·lià entre les persones del seu entorn. En aquest
sentit cal fer esment dels grups de joves i l’agrupament escolta de la
localitat, tots molt vinculats a l’escola La Salle.
La Salle a Iași. La Comunitat dels Germans de La Salle d’ Iași
duen a terme el projecte de La Llar La Salle (Cămin La Salle) que
comprèn un centre d’acollida per a nois i joves en risc social, orfes o
provinents de famílies amb greus problemes socials. Actualment acollim
en règim d’internat a 10 nois (la nostra capacitat màxima és de 16) amb
edats entre els 12 i 18 anys. Paral·lelament amb aquest projecte els
Germans fan possible la existència d’un entusiasta grup de joves lasal·lians
que tenen com activitat principal el voluntariat en la Llar La Salle i altres
activitats pastorals, de pregària i formació cristiana.
El Grup de Joves (GTL) està format per estudiants, uns són antics alumnes
de l’Escola dels Germans a Pildești o que han participat en les activitats
que els Germans coordinen allà, altres han estat antics beneficiaris de la
Llar La Salle i també hi ha estudiants que s'ofereixen com a voluntaris i
que volen dedicar el seu temps d'una manera útil a la societat.
Pel que fa a les seves activitats, el Grup rep el suport del Germà Daniel
Ciobanu qui amb l'ajuda de dos joves formen la comissió coordinadora del
Grup. La freqüència i la participació a les reunions està molt condicionada
o determinada pel calendari universitari o les festes religioses, i això fa que,
per desgràcia, el nombre de joves que hi participen sigui molt fluctuant.
Malgrat que el grup porta dos anys de existència i que els joves participants han variat d'un any a
l'altre, hi ha el desig de créixer com a grup, de crear noves activitats que permetin el
desenvolupament personal de cada jove i, també molt important, que els duguin més enllà en la
missió educativa Lasal·liana per apropar-nos d'una manera especial al més pobres.
Germà José Maria Barcos i Cristina Coșa, educadora social a la Llar d’Iași.

LA PREGÀRIA DEL 25

El SALM (62, 6-13)
Ant. De la muntanya del Senyor ve el meu ajut.
Reposa només en Déu, ànima meva;
d'ell em ve tota esperança.
Només ell és la roca que em salva,
el castell on em trobo segur.
En Déu tinc la salvació i la glòria,
és la meva roca inexpugnable;
trobo en Déu el meu refugi.
Vosaltres, poble seu,
confieu sempre en ell,
esplaieu davant d'ell
el vostre cor:
Déu és el nostre refugi.
La gent senzilla són com el fum,
i els nobles són només aparença:
tots plegats a les balances
no pesen més que el vent.
No us refieu de guanys injustos,
no us il·lusioneu amb béns robats.
Si augmentàveu les riqueses,
no hi poseu el cor.
Déu ha parlat,
i jo he entès dues coses:
que de Déu és el poder
i que l'amor és del Senyor;
i que tu pagues a cadascú
segons les seves obres.

Ant. De la muntanya del Senyor ve el meu ajut.

Jo dono la vida
Entre els profetes, la imatge del pastor evoca Déu o el rei. Jesús la pren en ell mateix, però la Pasqua
aporta la novetat.
El temps de preparació
Esperit Sant, prepareu-nos a percebre l’eco de la fe dels primers cristians en aquets versos de
l’Evangeli de Joan.
El temps d’observació
Dues vegades, Jesús s’identifica no només amb el pastor, sinó amb el “bon pastor”. Ho fa amb
solemnitat com per subratllar-ne la importància: “Jo sóc el bon pastor.” Jesús no és doncs un mal
pastor, com ho seria un mercenari poc compromès personalment amb un ramat que no li pertany. El
mercenari procura salvar-se ell primer. Els anyells són importants pel bon pastor i de cap manera per
interès econòmic. Jesús introdueix el tema del coneixement que testimonia forts lligams amb les seves
ovelles: “conec les meves ovelles, i elles em coneixen a mi.” I encara més: aquest “coneixement” ve
d’un altre coneixement infinitament més fort: el que uneix el Pare i el Fill.
El temps de meditació
L’Evangeli de Joan va ser escrit molts anys després de la Pasqua. Va ser escrit a la llum d’aquest
esdeveniment per ajudar a les joves comunitats cristianes. Les escriptures en formen la base. I així els
cristians creuen que Jesús va donar efectivament la seva vida pel ramat que el Pare li havia confiat.
“Donar la vida” i “rebre-la de nou” resumeix els fet de la Pasqua. Jesús ha viscut en plena fidelitat al
Pare, al seu manament, fins al final, fins a donar la pròpia vida, i va rebre de nou la vida, però una altra
vida, la vida divina. Jesús és el Crist, el rei esperat, el qui Viu. No va ser un mal pastor però sí el bo, el
veritable pastor esperat en el temps. Els cristians estem cridats a donar plena confiança al Senyor
Jesús, el nostre pastor, ell que ha donat la seva vida per nosaltres perquè tinguem el ple coneixement
del Pare.
El temps de pregària
Déu i Pare nostre, sigueu beneït perquè ens heu enviat el vostre Fill. Ell donant la seva vida, ens ha
salvat i ens ha dut a vós. Que el vostre Esperit faci seguir-vos plens de joia.

Pregàries





Per tots els batejats, perquè siguin testimonis de la vida que ve de Déu.
Per les dones i els homes cridats a una vocació específica, perquè visquin en la joia i la
confiança.
Per les dones i els homes que han perdut el sentit de la vida i pels qui pateixen, perquè
puguin trobar cors que els escoltin i mans que els ajudin.
Per tota la família lasal·liana, que siguem tots un en el seguiment del teu amor.

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.

