
 

 

 

 
 

 

Temps d’avaluacions 
El curs s’ha acabat i tant llarg que semblava, i ara és l’hora de les avaluacions. Hem avaluat els alumnes 

i no és gens fàcil i ara toca avaluar-nos a nosaltres mateixos, que és encara més difícil.  

Algú ha vist la pel·lícula “L’Enfant Sauvage” de François 

Truffaut? Els qui l’hàgiu vist recordareu com el mestre 

encarregat de tornar el nen salvatge a la civilització s’avalua 

cada vespre: “avui he trobat el camí correcte, avui m’he 

equivocat, demà caldrà fer...” És l’actitud del bon educador 

que sempre qüestiona la seva feina, no per capficar-se sinó 

per millorar el seu servei als alumnes. 

Però encara ens quedarien altres avaluacions per fer, a nivell personal i a nivell col·lectiu. Podem, per 

exemple, avaluar la feina de la Pastoral en el nostre centre i en la nostra comunitat, esbrinar fins a quin 

punt és un eix vertebrador que dona sentit a tot plegat. Avaluar si hem sabut pregar amb els alumnes i 

ser testimonis de l’Evangeli. Si hem intentat obrir nous camins per a una pastoral vocacional adaptada 

a les noves realitats.  Si ens hem sentit lasal·lians amb els altres lasal·lians. Si...  

Donem per fet i provat el treball enorme que tots plegats heu fet en cada una de les nostres escoles i 

les il·lusions i l’energia amb que heu omplert les moltes hores de dedicació a l’escola i al servei dels 

alumnes. Ara ens toca guardar en un calaix tots aquests “si...”, descansar, refer forces, formar-se i 

quan sigui l’hora recuperar-los perquè cada nou curs sigui un curs millor, més cristià, solidari i lasal·lià.  

Bones vacances a totes i a tots i arreveure si a Déu plau.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pregària per les vocacions lasal·lianes. 
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La senzillesa de la paraula 
 

Reflexions del papa Francesc 
 

 

“Com voldria un Església pobre i pels pobres! Per això em dic Francesc: com Francesc 
d’Assís, home de pobresa, home de pau. L’Home que estima i custodia la Creació; i 
nosaltres, avui, tenim una relació no gaire bona amb la Creació”.  
 
“... la vocació de custodiar té una dimensió que és simplement humana i ho abasta tot. I 
custodiar la creació, la bellesa de la creació, com està escrit en el Llibre del Gènesi, és com 
ho va fer Francesc d’Assís: tenint respecte per tota criatura de Déu i pel medi en el qual 
vivim”.  
 

 

“El secret de la vida cristiana és l’amor. Només l’amor omple el buit, la voracitat 

negativa que el mal obre en els nostres cors”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“No tinguem por de la bondat ni de la tendresa”.  
 
“No sigueu mai homes o dones tristos: un cristià no pot ser trist”. 
 

 
“Estimats joves, no tingueu por de fer el pas definitiu en la vostra vida. Tingueu 

confiança, el Senyor no us abandonarà mai”.  

 
“Us vull demanar un favor: camineu units, tingueu cura uns dels altres, tingueu cura 
també de vosaltres mateixos, no feu el mal, cuidem la vida, cuidem la família, cuidem la 
natura, cuidem els infants, cuidem els ancians”.  
 
“Tots som germans. Creients i no creients, o d’aquesta confessió religiosa o 
d’una altra, jueus, musulmans... tots som germans”.  

 
“Tots som vasos d’argila, fràgils i pobres, però tots portem en nosaltres un tresor immens”.  



 
  

 

 

 

Mar nostre, que no estàs en el cel  
i que envoltes els confins d’illes i del món,  
beneïda sigui la teva sal,  
beneïts els teus abismes. 
Acull els vaixells sobrecarregats  
errant damunt les teves ones  
pescadores que  han llançat en la nit,  
llurs xarxes sobre les criatures,  
i que tornen de matí  
amb la pesca dels nàufrags de l’exili. 
 
Mar nostre, que no estàs en el cel,  
a l’alba tens color de blat  
a la posta del raïm de la verema. 
Hem sembrat els ofegats  
més que en qualsevol edat de les 
tempestes. 
 
Mar nostre, que no estàs en el cel,  
ets més justa que la terra ferma  
fins i tot quan aixeques murs d’ones  
i després les aplanes com tapissos. 
Guarda les vides, les vides caigudes  
com les fulles en un parc,  
siguis per a elles tardor,  
carícia, abraçada, petó en el front,  
mare i pare abans del comiat. 
 
Erri de Luca (poeta italià) 

LA PREGÀRIA DEL 25 



 

 

 

Per què sou tan covards? 
En plena tempesta, Jesús dorm a la barca. A què espera per tranquil·litzar els seus deixebles?  
“Mestre, ¿no et fa res que ens enfonsem?” Però si només l’invoquem en moments de perill, 
no seria fer simplement de Déu una boia de salvació? Si tenim el sentiment que Déu està 
dormint, que està absent o callat, és perquè l’estem situant fora del nostre interior. El situem 
allà on ell no hi és pas.  

No és que Déu dormi: és la meva fe que està ensopida.  
No és que Déu estigui absent: sóc jo qui ha abandonat la seva llar. 
No és que Déu estigui callat: sóc jo qui callo la seva pregària. 
No és que Déu m’hagi abandonat: sóc jo qui no li deixa lloc en la meva vida.  

 
El temps de pregària 
Déu i Pare nostre, que l’Esperit del teu Fill ens ajudi a creure, a continuar malgrat les 
tempestes. Perquè Jesús ha renascut de la mort, perquè està al nostre costat, perquè ens ha 
salvat, feu-nos ferms en la fe, passi el que passi en les nostres vides. 
 

 

Pregàries  
 

 Els artistes, músics, intel·lectuals, no sempre troben el seu lloc en la missió de 
l’Església. Perquè tots puguem contribuir amb els nostres talents, a l’anunci de 
l’Evangeli. Preguem. 

 Tempestes, ciclons, cataclismes fan destrosses i víctimes arreu del món. Per totes 
les poblacions desesperades i vivint en la misèria. Preguem.  

 Malalts i persones que pateixen en el seu cos demanen un miracle per creure. 
Perquè no es deixin enganyar amb falses promeses i siguin guiades vers la llum de 
l’Evangeli. Preguem.  

 Jesús ens crida a la fe. Fins on arriba la nostra confiança? Perquè els batejats 
testimoniem amb joia i serenitat la seguretat que ens dóna l’amor de Crist, 
preguem.  

 Per totes les nostres Comunitat Educatives, perquè Déu els premiï el treballar i la 
dedicació durant aquest curs i puguin gaudir d’un descans renovador, 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. 


