
 

 

 

 
 

 
 

La Pujada a Peu a Montserrat no seria possible 
sense tota la gent que hi ha al darrere, a 
l’organització i les persones que realitzen els 
serveis. Totes elles, sense res a canvi, s’ofereixen 
a realitzar una tasca necessària i poc reconeguda. 
I no només lliuren l’avituallament, o paren el 
trànsit, o van a mirar la ruta dies abans, o 
convencen a professionals sanitaris a fer un 
servei, o ensobren i timbren les bufandes, o van 
per pobles i ciutats a portar les sol·licituds i 

permisos, o preparen amb il·lusió la pregària per a tothom, o s’esforcen tot i el cansament per 
oferir una batucada, o passen la nit del lloro en un cotxe, o organitzen les rutes i els autobusos, o 
intenten quadrar les llistes en el moment que arriba un participant més, o acullen en l’alberg tant i 
tant bé com si fos un hospital de pelegrins, o es posen al capdavant d’una ruta o a la cua, o animen 
a companys/es a participar-hi, o ... tantes i tantes persones que fan un trosset de la Montserrat a 
Peu, i el més important, donen el seu somriure i noves forces perquè així el pelegrinatge es faci més 
fàcil i lleuger. A totes aquestes persones els haurem de donar més de 1540 gràcies. 
 

Perquè aquesta Montserrat a Peu és com una analogia del cartell i del lema d’enguany, és a les nostres 
mans. Totes i totes les peces són necessàries pel trencaclosques de la missió lasal·liana representada 
en l’estel, en els valors de la fe, de la fraternitat, del servei. 

 

Aquesta vocació de servei, una actitud permanent de col·laboració envers als altres i que traspassa 
a tots els àmbits de la vida, pot semblar que els joves l’hagin oblidada però és just el contrari.  

 

Ara més que mai, el jovent té ganes 
de canvi, de millorar el món aportant 
el seu granet de sorra, així és com 
molts s’endinsen en el món del servei 
com és el monitoratge. 
  

Un exemple clar és la Pasqua Jove, 
des del paper d’animadors, monitors 
o caps, realitzen servei pels més 
menuts, per adolescents i per altres 
joves. Hi dediquen temps i esforç a 
millorar les dinàmiques per tal que 
noies i nois gaudeixin al màxim i rebin actualitzat el missatge de l’evangeli de Jesús de Natzaret.  

 

A més a més, la Pasqua Jove s’ha volgut obrir als altres i compartir experiències amb maristes, la 
pastoral del bisbat d’Urgell, per créixer i aprofundir en la persona de Jesús des de la 
intercongregacionalitat i l’Església. 

 

Exemples de lliurament als altres. Llavors de servei i fraternitat lasal·lianes que seguim plantant en 
la primavera del Regne. 

Pregària per les vocacions lasal·lianes. 
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L’escola lasal·liana té com  missió l’educació humana i cristiana del nens i joves, 
especialment els pobres. Des de les preguntes i les necessitats que ens arriben d’aquests,   
neixen les respostes que la comunitat educativa intenta donar des de la mateixa escola. 
És, per tant, una escola per a la vida, centrada en la persona de l’alumne. 
Escola entesa com a lloc de trobada, de convivència, de comunicació i d’escolta. Es  
l’escenari on tots els  membres es converteixen en actors d’un aprenentatge constructiu 
que es fonamenta en l’experimentació de valors que construeixen aquesta  comunitat 
educativa. 

 

En aquesta comunitat hi tenen un paper clau els germans i els/les  mestres seglars. En ella 
tots ens sentim educadors i, al mateix temps, educats en un projecte compartit en el qual 
caminem junts i per associació. 

 

Des dels orígens de la història lasal·liana, l’associació per al servei educatiu dels pobres, 
constitueix l’eix central al voltant del qual es construeix aquest projecte educatiu. 
Compartir la Missió és el camí en el qual es va construint aquesta associació. Assumim i 
vivim el plantejament del Concili Vaticà II que expressa la identitat de l’Església com a 
comunió de comunitats. Aquest model d’Església és el que ens porta a ser protagonistes, 
de l’anunci de la Bona Nova de Jesús des de la missió i el carisma lasal·lià. 

 

El camí que ha de recórrer un projecte educatiu evangelitzador es viu en COMUNITAT. 
La comunitat entesa com a estil de vida és la proposta que l’escola lasal·liana planteja i 
així s’intenta organitzar en el seu dia a dia. En primer lloc com a comunitat educativa que 
s’enfronta al repte de donar educació humana i respondre a les necessitats socials de 
l’entorn. En segon lloc, com a comunitat cristiana que viu, comparteix i celebra la seva 
missió educativa. Comunitat on es viu el fet que és la tasca educativa la que ens ha reunit, 
tot i que som persones molt diverses. Compartir la tasca facilita la trobada entre les 
persones. Compartim el que som i no solament el que fem. Es creen llaços i la comunitat 
educadora es converteix, a poc a poc, en un lloc d’amistat, comunicació e integració. 
Aquesta comunitat ajuda a créixer en sentit i a descobrir la pròpia vocació. D’aquesta 
manera es facilita la identitat en el projecte lasal·lià i l’adquisició d’un progressiu sentit de 
pertinença. 

 

La identitat lasal·liana és una forma carismàtica de viure la comunió per a la Missió. 
Aquesta forma carismàtica ens proporciona una sensibilitat especial davant les necessitats 
educatives dels nens i joves, en especial dels pobres, desvetlla en nosaltres un sentiment 
de responsabilitat per donar solució a aquestes necessitats, i genera la creativitat 
necessària perquè les respostes siguin les millors possibles. Identitat que es viu per 
vocació. 

 

L’escola lasal·liana és possible si els seus educadors saben conciliar les facetes de 
treballador i professional amb l’educació vocacional. Un educador vocacionat és el que es 
preocupa, d’escoltar, entendre i donar resposta a cada alumne. S’alimenta de 
l’espiritualitat que revela el sentit profund de la tasca educadora. La seva vida interior ha 
de capacitar-lo per veure més enllà de l’immediat, per admirar-se davant el misteri de la 
persona dels seus alumnes, per descobrir-se a si mateix com a mediador i reconèixer la 
grandesa i la responsabilitat de que és portador. L’educador viu la seva vocació des de la 
fraternitat i la solidaritat, característiques fonamentals lasal·lianes, i ho fa en COMUNITAT. 

 

Pere-Jordi Mas, Associat  
 

“És a les 
nostres  

mans continuar  
el compromís  

amb l’educació  
dels infants  

i joves” 



  

 

 

LLOAT SIGUEU 

OH, SENYOR NOSTRE (4) 
 
Per totes les criatures 
i pel sol i per la lluna, 
pels estels i el vent suau 
i pel foc i l'aigua fresca. 
 
Per la nostra mare terra 
que ens sosté i ens alimenta, 
per les flors, els fruïts i l'herba 
i pel mar i les muntanyes. 
 
Perquè el sentit de la vida 
és cantar-vos i lloar-vos 
i perquè la nostra vida 
sigui sempre cant i dansa. 

Ant. Jubilate Deo, Jubilate Deo, Al·leluia! 
 

Beneeix el Senyor, ànima meva. 
Senyor, Déu meu, que n'ets, de gran! 
Vas revestit d'honor i majestat, 
t'embolcalla la llum com un mantell. 
Has estès el cel com una vela, 
damunt les aigües t'has fet un palau. 
 
Assentares la terra sobre uns fonaments, 
incommovible per segles i segles. 
La vas cobrir amb el mantell dels oceans, 
les aigües sepultaven les muntanyes. 
 De les fonts en fas brollar torrents 
que s'escolen entre les muntanyes. 
 
Els animals feréstecs s'hi abeuren, 
els ases salvatges hi apaguen la set; 
a les seves ribes nien els ocells 
i refilen entre les branques. 
Des del teu palau regues les muntanyes, 
sacies la terra de pluges del cel; 
 
fas néixer l'herba per al bestiar 
i les plantes que l'home conrea. 
I ell treu el pa de la terra 
i el vi que li alegra el cor, 
l'oli amb què s'ungeix el front 
i el pa que li renova les forces. 
 
Glòria al Senyor per sempre! 
Que s'alegri el Senyor de la seva obra! 
Cantaré al Senyor tota la vida, 
cantaré al meu Déu mentre sigui al món. 
 

Ant. Jubilate Deo, Jubilate Deo, Al·leluia! 

 

LA PREGÀRIA DEL 25 



  

 

Quan vingui el Defensor, l'Esperit de la veritat que procedeix del Pare i que jo us enviaré des del Pare, 
ell donarà testimoni de mi. I també vosaltres sereu testimonis, perquè heu estat amb mi des del 
principi.  Encara tinc moltes coses per dir-vos, però ara us serien una càrrega massa pesada. Quan 
vingui l'Esperit de la veritat, us conduirà cap a la veritat sencera. Ell no parlarà pel seu compte: 
comunicarà tot el que senti dir i us anunciarà l'esdevenidor. Ell em glorificarà, perquè allò que us 
anunciarà, ho haurà rebut de mi. Tot el que és del Pare és meu; per això he dit: "Allò que us anunciarà, 
ho rep de mi." 
 
Els deixebles no seran abandonats 
Pocs versets. Molts temes que s’entrellacen: el futur, la nova relació de Jesús i els seus deixebles, la 
vinguda del Defensor, el lloc del Pare, el testimoni de la veritat, el coneixement...  
 

El temps de preparació 
Esperit Sant, vós que ens conduïu a la plena veritat, feu-nos entrar en la fe que testimonien els 
propòsits de Jesús.  
 

El temps d’observació 
Tot passa entre Jesús i els seus deixebles. Jesús està amb els deixebles que l’acompanyen “des del 
principi”. Els transmet el seus ensenyaments. Però, problema: arriba el temps en que ja no serà amb 
ells. Llavors, com continuar amb els ensenyaments quan Jesús encara té “moltes coses” per dir? De 
moment, pels deixebles “serien una càrrega massa pesada”. Però gràcies a l’Esperit, l’ensenyament de 
Jesús continua estenent-se. L’Esperit “us conduirà cap a la veritat sencera”. Serà llavors quan els 
deixebles entendran les coses que Jesús volia dir-los. Podran donar fidel testimoniatge de Jesús. No 
seran abandonats, l’Esperit Sant serà el seu “Defensor”, el seu advocat, en les dificultats.   
 

El temps de meditació 
Les paraules de Jesús tenen gust de Pasqua. Els cristians no veuran Jesús amb els ulls, però no seran 
abandonats. Gràcies a l’Esperit de la veritat comprenen ara el que Jesús els volia dir. Més enllà de 
conflictes i dificultats, aquests cristians duen amb ells l’ensenyament sempre nou del seu Senyor. Duen 
una paraula viva.  Amb la Pasqua, els deixebles havien comprès que no els calia tornar a les seves 
antigues ocupacions. Ara el seu treball serà donar testimoni del Senyor. No estan sols. L’Esperit de la 
veritat els ajuda a fer front a les noves situacions, inèdites, variades. Faran que l’Evangeli sigui viu de 
generació en generació.  
 

El temps de pregària 
Déu i Pare nostre, que el teu Esperit Sant ens animi perquè no tinguem por de testimoniar l’Evangeli 
del teu Fill amb els colors del nostre temps.  
 

 

 

 

 

 

 


