
 

 

 

 

 

D’aquí un parell de dies comença l’Advent. Guardarem la roba del quotidià i ens vestirem amb 

l’esperança de la Bona Nova constantment renovada. Si ho mirem fredament, amb un 

llenguatge molt d’avui, ens hauríem de dir a nosaltres mateixos que som uns ingenus, que 

esperem que s’acabi el novembre per cridar fort que esperem el Messies. Ingenus per pensar 

que aquest any sí que el món canviarà, que les guerres s’aturaran, que els qui busquin el somni 

europeu podran viatjar sense arriscar la seva vida, que la Mediterrània deixarà de ser tomba de 

somnis, que l’atur s’acabarà i les famílies que han de deixar la llar per no poder pagar una 

hipoteca abusiva veuran com les lleis del poderós diner els obra una escletxa d’esperança. I 

encara som més ingenus per mostrar-nos il·lusionats a data fixa com si no hi haguera prou dies 

per ser sensibles al dolor de l’altre. 

I, sí, som ingenus benauradament ingenus i tenim tot el dret a saltar de goig empesos per una 

esperança que no marceix, per una utopia que no sabem si mudarà mai en realitat però que no 

la mata ni mil guerres, ni mil injustícies, ni tota la violència del món. Som benauradament 

ingenus perquè la joia del Nadal que arribarà ens és una força que ens empeny a no abaixar els 

braços, que ens impulsa a no caure en el desànim dels perdedors, ens dóna prou benzina per 

esperar l’esclat cíclic de la profecia: “El llop conviurà amb l'anyell, la pantera jaurà amb el cabrit; 

menjaran junts el vedell i el lleó, i un nen petit els guiarà. La vaca i l'óssa pasturaran juntes, 

jauran plegades les seves cries. El lleó menjarà palla com el bou, l'infant de llet jugarà vora el 

cau de l'escurçó, el nen ficarà la mà a l'amagatall de la serp. Ningú no serà dolent ni farà mal 

en tota la muntanya santa, perquè el país serà ple del coneixement del Senyor, com l'aigua 

cobreix la conca del mar. Aquell dia, el rebrot de Jessè s'alçarà com a bandera entre els pobles; 

les nacions li demanaran consell, i el lloc on habitarà serà gloriós” (Is 11, 6-10). 

Feliç Advent a tothom! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pregària per les vocacions lasal·lianes. 

Núm.  232 novembre 2015 



Aquest 2015-2016 serà el quart curs que La Salle Manresa porta a terme el projecte de voluntariat 

en la Residència Sant Josep, en la Comunitat de Sant Egidi i en el Centre de recursos de Trastorn de 

l’Espectre Autista (TEA) de la mateixa ciutat.  

Aquest projecte va ser anomenat Responsabilitat Compartida ja que 

pretenia que, com a comunitat cristiana, professors, pares i alumnes 

participessin d’una activitat conjunta que afavorís els sectors més 

febles de la societat. A part d’educar en els valors de la 

responsabilitat, la gratuïtat, la iniciativa i el diàleg intergeneracional, 

també volia fer arribar el missatge de Jesús: “com el Fill de l’home, 

que no ha vingut a ser servit, sinó a servir i a donar la seva vida com 

a rescat per a tothom” (Mt 20, 28). Fins al juny de l’any passat han 

passat  234 alumnes, 16 mares, 1 pare, 3 àvies, 18 professors i la 

secretària del Centre. 

D’aquests quatre anys de treball destacaríem el servei que es va fer el primer any a la residència de 

les Germanetes de Manresa amb alumnes i pares de 2n i 3r d’ESO. Va ser un any d’aprenentatge 

per a tots que va implicar realitzar el servei de migdia i el servei de tarda de tots els dissabtes de 

l’any 2012-2013. Malauradament per a tots, aquesta residència va tancar i es va cloure tot un 

projecte que s’havia iniciat conjuntament amb les germanes d’aquesta Comunitat. Professors, pares 

i alumnes, partint de la bona experiència del primer any, decidiren cercar alguna altra residència a 

Manresa. El contacte amb la Gna. Dolors Bové de la Residència Sant Josep va iniciar una segona 

etapa del projecte en una nova residència. La sorpresa d’aquell any per a tots va ser la coneixença i 

l’acompanyament de la Gna. Maria Luisa, que va encomanar a tots la seva alegria i la seva fe amb 

cançons i pregàries de la seva terra, Ruanda.  

Per altra banda, l’ESPLAI TEA (esplai que funciona cada dissabte per a nens 

amb autisme) Han passat  i passen alumnes de batxillerat, bàsicament, 

però també alguns exalumnes de La Salle Manresa que ara ja són a la 

universitat o que han acabat la carrera i van a col·laborar com a 

professionals. La seva feina ha inspirat l’exposició de fotografies “A través 

de l’Ànima” del fotògraf Abel Vilches i el març del 2016, que es complirà el 

tercer aniversari, sortirà un llibre titulat també “A través de l’Ànima” per 

agrair la tasca del voluntariat. 

Respecte al servei amb la Comunitat de Sant’Egidi, han estat 17 

els alumnes de Batxillerat que han col·laborat en l’Escola de la 

Pau. El servei consisteix en ajudar infants d’entre 6 i 11 anys en 

situació de risc social del Barri Vell de Manresa. Els dijous per la 

tarda i dissabtes al matí, es fa el seguiment d’aquests infants: se’ls 

ajuda a treballar hàbits (alimentaris, higiènics...) i a fer els deures 

escolars. S’acaba la jornada amb jocs i cants. Durant l’estiu amb 

aquests infants van de colònies, a La Salle Berga, juntament amb 

infants de les mateixes realitats dels Barris de la Mina i de la 

Barceloneta de Barcelona i del barri de Campclar de Tarragona.  

Montse Toscano (La Salle Manresa) 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

LA PREGÀRIA DEL 25 



 

Ens cal sentir i tornar a sentir el llenguatge de l’Evangeli, que impedeix que ens ensopim.  De tant 
esperar, després d’ensopir-nos, correm el perill d’adormir-nos... La paraula que avui hem sentit ens 
ajuda a caminar, a no perdre el pas, a descobrir les causes del nostre ensopiment. És veritat que 
podem pensar que el temps d’espera és llarg, el Senyor tarda... Fins i tot potser ja hem deixat de 
creure en el demà lluminós! Cada Advent ens recorda la vinguda del Senyor, i de sobte ens recorda 
–o ens hauria de recordar- les nostres responsabilitats. Demanar l’ajuda del Senyor, és donar-nos a 
Ell; perquè és ell qui farà que ens mantinguem fidels fins al final. Advent és el moment d’estar 
desperts, de despertar-nos. 
 

Espero amb tota l'ànima, Senyor, confio en la teva paraula. La meva ànima desitja el Senyor, més 
que els sentinelles el matí. Que els sentinelles esperin el matí; Israel, confia en el Senyor, perquè 
són del Senyor l'amor fidel i la redempció generosa. (Salm 130, 5-7). 
 

 

 

Resposta a les pregàries: Que el teu Regne vingui, Senyor.  
 

 En el nostre món, Senyor, feu venir el teu regne de justícia i de solidaritat. Amb ell 
trencarem el cercle de la violència. Preguem. 

 En el nostre món, Senyor, feu venir el teu regne d’esperança i de fraternitat. Amb ell 
trencarem el cercle de la solitud. Preguem. 

 En el nostre món, Senyor, feu venir el teu regne d’amor intens i de fe. Amb ell trencarem 
el cercle de la desesperació i la manca de sentit de vida. 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. 


