
 

 

 

 

 

 

 

Des del darrer número de “el25” han passat moltes coses que no són fàcils de resumir en 

el curt espai d’aquest editorial. Dolor, violència, terror, campanyes de desprestigi 

contra l’escola concertada, persecució sagnant de les comunitats cristianes 

d’orient, però també un esclat de joia i esperança amb la Pasqua del Senyor. 
 

O sigui temps de roses amb espines. Les espines massa grans i punxegudes, el 

vermell dels pètals massa evident, però ens queda el perfum, que penetra en 

els nostres sentits i arriba al cervell per obrir finestres d’esperances i de perdó. 

 
Perdó. Europa ha de demanar perdó per la seva mesquinesa, 

per tancar ulls i fronteres als qui fugen del terror i la persecució, 

per matar l’esperança de tantes nenes i nens que amb el seu 

riure i somriure – els nens sempre riuen – volen inútilment 

oblidar imatges que ja per sempre quedaran enregistrades en 

la seva memòria.  

 
Perdó. Han de demanar també perdó, potser sobretot a ells mateixos, els radicals islamistes per 

les morts indiscriminades de gent innocent, infants, joves, treballadors que van pagar amb la 

vida el gest tan senzill d’anar a agafar el Metro o d’estar en el moment tràgic a punt d’envolar-

se.  

 

I la vida continua i cal també i sobretot destacar els moments de joia que no falten. Fa un parell 

de dies Sant Jordi, roses, pregàries i llibres. D’aquí un parell de dies, la Mare de Déu de 

Montserrat, i els pelegrinatges que s’acosten Tot això amanit amb l’inici del tram final del curs 

on tots ens hi jugarem alguna cosa. El maig florit ja treu el nas.  
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Des del Concili Vaticà II i especialment a partir dels anys vuitanta s’ha anat incorporant a la 

reflexió i els textos de  les Institucions religioses dedicades a obres assistencials el concepte de 

“Missió Compartida”. Aquest concepte arranca de la exhortació apostòlica postsinodal  “Vita 

consecrata” de 1996. 

En un document titulat” Educar junts a l’escola catòlica” es diu:” El poder compartir la mateixa 

missió  educativa en la pluralitat de persones, de vocacions i d’estats de vida, és, sens dubte, un 

aspecte important de l’escola catòlica en la seva participació en la dinàmica missionera de 

l’Església i en l’apertura de la comunió eclesial vers el món. En aquesta òptica, una primera i 

preciosa aportació ve donada per la comunió entre laics i consagrats a l’escola”. 

La Regla dels Germans de La Salle de 1987 ja deia: ”Els Germans fan conèixer allò que és 

essencial del missatge lasal·lià a tots els membres de la comunitat educativa.” 

Las Institucions de l’Església s’han obert a aquesta nova visió teològica i han ofert els seus 

carismes per a compartir-los  amb els  cristians amb els quals conviuen . 

Els cristians, a la vegada, van descobrint el seu lloc a l’Església, i la seva responsabilitat i van 

assumint  la funció que els pertoca. 

Les Institucions assistencials de l’Església han fet gran passos en el camí de compartir el carisma 

fundacional i, per tant, de Compartir la Missió.  

En aquest procés i ha ritmes, intensitats i compromisos diversos, que cada Institució va 

promovent, des de les formes més senzilles i fonamentals d’exercir ben professionalment la 

funció encomanada d’acord amb la titulació i contracte, fins els compromís amb les essències 

del carisma propi de la Institució. 

Avançant uns i altres en el procés, es promou la consolidació de la MISSIÓ COMPARTIDA la qual 

comporta: 

 “Un compromís explícit amb la missió de la Institució. 

 Pressuposa un coneixement i un aprofundiment de la missió des de la  perspectiva laïcal. 

 Comporta una corresponsabilitat més enllà dels elements d’una activitat concreta. 

 Exigeix la pertinència a una comunitat a on s’alimenta, es revisa i es celebra la fe. 

 Una preparació per assumir responsabilitats. 

 Promou una disposició a una major vinculació amb el carisma de la Institució.”    

Cal remarcar que aquest procés és llarg i delicat tant per les Institucions com per les persones 

que hi són invitades. Són identitats diferents, amb estats de vida diferents amb tot el que això 

comporta 

La posada en pràctica requereix diàleg, paciència, exercici, discerniment sobre el carisma del 

Fundador de la Institució i fer-ne les aplicacions correctes i possibles. 

LA MISSIÓ COMPARTIDA I LA RESPONSABILITAT COMPARTIDA ja va sent una realitat 

esplèndida. Moltes obres assistencials són el resultat de la cooperació generosa entre 

Institució i laics i laiques. 
 

Germà Joaquim Morató, La Salle Bonanova 

 



 
 

 

 

 

LA PREGÀRIA DEL 25 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquest Evangeli és un veritable enviament a la missió: “Aneu per tot el món i anuncieu la bona nova 
de l'evangeli a tota la humanitat”. Però les nostres perspectives a vegades són molt limitades. Tenim 
el perill de no mirar més enllà dels nostres petits cercles. Jesús, contempla tot el món... tota la 
creació. La missió comporta sortir de nosaltres mateixos, dels nostres cercles. Pels primers apòstols 
va significar anar vers els pagans. Avui com ahir Jesús ens invita i ens fa trontollar: “Marxeu! Deixeu 
els vostres costums i les vostres idees fetes i aneu més enllà, fins que trobeu un univers nou, cultures 
i mentalitats diferents de les vostres. És el món sencer, és tota la creació que us espera”. 
 

Senyor, concediu-nos la vertadera llibertat i la vida eterna. Per Jesucrist, Senyor nostre. 
 

 

 

Resposta a les pregàries: Allibereu-nos, Senyor de la glòria 
 

 Déu d’amor, us preguem pels ferits per la vida, pels qui s’enfonsen en la misèria, el 
dubte, o la malaltia. Escolteu, Senyor la nostra pregària. 

 Déu de tendresa, us preguem pels governants del planeta. Les seves decisions 
polítiques i econòmiques guien el nostre món. Escolteu, Senyor la nostra pregària. 

 Déu de misericòrdia, us preguem pels nostres germans en dificultats, pels homes i 
les dones a la recerca de la dignitat i el sentit de la vida. Escolteu, Senyor la nostra 
pregària. 

 Déu de fidelitat, us preguem pels membres de les nostres comunitats, sobretot pels 
que viuen moments de dolor i incertesa. Escolteu, Senyor la nostra pregària. 

 

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. 

Jesús els digué: 
-- Aneu per tot el món i anuncieu la bona nova de l'evangeli a tota la humanitat. Els qui creuran 
i seran batejats se salvaran, però els qui no creuran es condemnaran. Els senyals que 
acompanyaran els qui hauran cregut seran aquests: en nom meu trauran dimonis, parlaran 
llenguatges que no coneixien, agafaran serps amb les mans i, si beuen alguna metzina, no els 
farà cap mal; imposaran les mans als malalts, i es posaran bons. 
Jesús, el Senyor, després de parlar-los, fou endut al cel i s'assegué a la dreta de Déu. Ells se 
n'anaren a predicar pertot arreu. El Senyor hi cooperava, i confirmava la predicació de la paraula 
amb els senyals prodigiosos que l'acompanyaven. 


