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Una pàgina en blanc
L’inici del curs és com una pàgina que hem d’escriure. Els nostres caps s’omplen de projectes i
somnis, barrejats d’interrogants o amb l’ombra d’alguna preocupació. Aquest moment de
l’any és un espai obert al projecte de Déu, si ho desitgem, si l’escollim.
En el moment de prendre les decisions per planificar el curs ens cal deixar un lloc a Déu i
permetre que modifiqui els nostres projectes amb l’alè del seu Esperit. “Si el Senyor no
construeix la casa, és inútil l'afany dels constructors. Si el Senyor no guarda la ciutat, és inútil
que vigilin els guardes” ens recorda el salm 127. Fonamentats en la solidesa de Déu, confiant
en la seva presència, ens podrem adreçar a Ell. En caldrà refer sovint aquest gest, potser fins i
tot cada dia, rellegir el camí recorregut, poar en la font del seu perdó per començar de nou
una vegada i una altra. Aquest és el nostre camí, el camí dels qui ens volem comprometre amb
l’Evangeli de Jesús per donar cristiana educació als nostres alumnes, siguin o no creients,
cristians o d’altres religions. “Els joves es cansen i defalleixen, els millors guerrers ensopeguen
i cauen; però els qui confien en el Senyor recobren les forces, alcen el vol com les àguiles,
caminen sense cansar-se, corren sense defallir” (Is 40, 30-31).

És Just i Necessari
Com passa cada curs des de fa uns anys tenim un nou lema: “És Just i Necessari”. Ens caldrà
treballar-lo bé per transmetre als nostres alumnes tota la potencialitat que hi podem
trobar darrere d’ell. I no podem negar que l’actualitat ens dóna molt material per sostenir els
nostres arguments. Perquè és i serà just i necessari canviar les situacions de pobresa que es
donen al nostre voltant i sense anar més lluny, el forat cada cop més gran entre rics i pobres,
la situació d’indefensió dels qui la societat els tanca obstinadament les portes, dels qui no
veuen més futur que la desesperació. I això sense parlar dels morts que no tenen més
cementiri que les fondàries del nostre Mediterrani, dels qui salvant-se només troben barreres
d’incomprensió, mirades que es giren per no veure el drama potser massa colpidor per a les
nostres consciències. És Just i Necessari que ho expliquem als nostres alumnes sense recórrer
a la morbositat, a la imatge que es vol colpidora. El missatge ha de ser seré i amb els ulls
posats en l’esperança, en el compromís, en l’amor. Déu ens vol germans i cap germà és
estranger.

LA SENZILLESA DE LA PARAULA

L'home assenyat,
abans de parlar,
pensa,
i allò que diu
convenç més.
Proverbis, 16, 23

Podem ensenyar a un
ordinador a dir
“T’estimo”
però no li podem
ensenyar a estimar.
Lao Tse (VI Segle AC)

El qui diu que és
massa
vell per aprendre
segurament
ho ha estat
sempre.
Henry S. Haskins
(1875-1957)

Res podem ensenyar
als altres. Només
podem ajudar-los a
descobrir que ja
tenen en ells
tot el que
necessiten per
aprendre.
Galileu (1564-1642)

Aprendre sense reflexionar
és inútil.
Reflexionar sense pensar
és perillós.
Confuci (VI Segle AC)

Qui sap millor que
vosaltres el que
necessiteu?
Aprendre a
conèixer-se és
prioritari.
Jean de la Fontaine
(1621-1695)

LA PREGÀRIA DEL 25

Caldrà dir que SÍ cada dia,
a cada moment, cada passa.
Caldrà dir que SÍ,
tot i amb dubtes,
a cada moment, cada passa.
Cada dia caldrà dir que sí
cada passa caldrà dir que sí
dir que sí. (bis)
Caldrà caminar fent la ruta,
fent un nou camí pels qui vénen.
Caldrà començar un nou somni,
fent un nou camí pels qui vénen.

Anti. Espera en Déu!
Jo et tornaré a lloar,
salvador meu i Déu meu

Cada dia caldrà dir que sí
cada passa caldrà dir que sí
dir que sí. (bis)

Fes-me justícia, Déu meu,
defensa la meva causa contra una gent infidel;
allibera'm de l'home pervers i traïdor.

Caldrà dur només uns quants somnis,
un mirar senzill, tres violes.
Caldrà dur només uns quants somnis,
i posar la confiança en la Mare.

Déu meu, tu ets el meu baluard.
Per què em rebutges?
Per què he d'anar de dol pertot arreu,
seguit de prop per l'enemic?
Envia'm la llum i la veritat;
que elles em guiïn,
que em duguin a la muntanya santa,
al lloc on resideixes.
I m'acostaré a l'altar de Déu,
a Déu, que és la meva alegria.
Jo et lloaré amb la cítara,
oh Déu, Déu meu.
Per què aquesta tristor, ànima meva?
Per què aquest torbament?
Espera en Déu!
Jo et tornaré a lloar,
salvador meu i Déu meu.
Anti. Espera en Déu!
Jo et tornaré a lloar,
salvador meu i Déu meu

Arribaren a Cafarnaüm. Un cop a casa, els preguntà:
- Què discutíeu pel camí?
Però ells callaven, perquè pel camí havien discutit quin d'ells era el més important. Aleshores
s'assegué, va cridar els Dotze i els va dir:
- Si algú vol ser el primer, que es faci el darrer de tots i el servidor de tots.
Llavors va agafar un infant, el posà enmig d'ells, el prengué en braços i els digué:
- Qui acull un d'aquests infants en nom meu, m'acull a mi, i qui m'acull a mi, no m'acull a mi, sinó el
qui m'ha enviat.
Qui no està contra nosaltres, està amb nosaltres
Joan digué a Jesús:
- Mestre, n'hem vist un que es valia del teu nom per a treure dimonis i hem mirat d'impedir-ho,
perquè no és dels qui vénen amb nosaltres.
Jesús respongué:
- No li ho impediu. Ningú que en nom meu faci miracles no podrà després malparlar de mi. Qui no
està contra nosaltres, està amb nosaltres. Tothom qui us doni un got d'aigua pel fet que sou de
Crist, us asseguro que no quedarà sense recompensa.
Però al qui fa caure en pecat un d'aquests petits que creuen en mi, més li valdria que li lliguessin al
coll una mola de molí i el tiressin al mar.
»Si la mà et fa caure en pecat, talla-te-la. Val més que entris a la vida sense mà, que no pas que
vagis amb totes dues mans a l'infern, al foc que no s'apaga.
»Si el peu et fa caure en pecat, talla-te'l. Val més que entris a la vida sense peu, que no pas que
siguis llançat amb tots dos peus a l'infern.
»I si l'ull et fa caure en pecat, arrenca-te'l. Val més que entris al Regne de Déu amb un sol ull, que
no pas que siguis llançat amb tots dos ulls a l'infern, on el cuc no mor i el foc no s'apaga: tothom
serà salat amb el foc de la prova.
»La sal és bona, però, si perd la salabror, amb què la tornareu salada? Tingueu sal enmig vostre i
viviu en pau entre vosaltres.

Jesús no s’atura en els petits detalls: és millor entrar manxol, espatllat o borni en el Regne de Déu
que cometre pecats. Efectivament, si la nostra vida terrestre és una preparació a la vida eterna, llavors
val més passar pel forat de l’agulla. En el dia de judici, serem recompensats per la nostra caritat, com
aquell que va oferir un got d’aigua al deixeble de Crist, o serem castigats pels nostres escàndols, en el
sentit grec del mot, que significa conduir al pecat. Seguir Jesucrist és un camí d’exigència, per ser
“tinguts com a dignes en el dia de Nostre Senyor Jesucrist”, segons l’expressió de sant Pau. El que ens
juguem és la nostra llibertat. Déu ens ho proposa, a nosaltres ens toca escollir.
Déu i Pare nostre, que el teu Esperit ens doni la força d’escollir sempre la felicitat del teu Regne per
molt que ens hagi de costar.





Pels dirigents dels països en guerra i pels qui en pateixen les conseqüències.
Pels qui fugint de les guerres, la persecució o la fam trobin refugi en els nostres països, en
les nostres llars.
Per tots nosaltres en aquest inici de curs que sapiguem dur als nostres alumnes motius
d’esperança.

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.

