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« Dites-lui, avec toute l’Église, qu’elle est toute belle et,
qu’en son âme, il n’y a aucune tâche du péché » MF 82 1p
Estem acabant el mes de maig, mes de Maria, mes de les flors i en el
nostre record roman aquella imatge que impressionava la nostra
infantesa: una dona alta, bellíssima, descansant airosa sobre una mitja
lluna, potser decreixent, trepitjant el cap d’una serp que mossegava una
poma. I, en el record, sobretot, les flors que li portàvem, les nenes
ufanes, els nens mig avergonyits per allò que ens deien i redeien que la
tendresa de la flor no era cosa d’homes.
Aquella imatge sobirana, sovint coronada potser no ens parlava gaire de
la imatge que avui tenim de la Mare de Déu i que ja el nostre fundador citava tot i que posava
més l’accent en la puresa que en la humilitat: “Admirez l’humilité de Marie dans ce mystère, y
ayant paru à l’extérieur comme une femme du commun, elle qui était, par ces deux qualités de
Vierge et de Mère, beaucoup au-dessus des autres” (MF 104)
Humilitat i una gran capacitat d’una obediència que naixia de l’amor i del respecte, que no era
submissió cega sinó confiança plena en els designis del Senyor. Admirem en ella la promptitud
en la resposta , aquest sí incondicional. Maria s’oferia a Déu quasi sense preguntes, només amb
un tel de dubte “sou prou digne...?” de la mateixa manera que la flor ens ofereix el seu perfum
que com el sí pronunciat per aquella mig sorpresa noieta naixia d’una obediència natural, sense
rerefons, lluny de l’egoisme o de l’afany de protagonisme.
No sé si hem vist gaires flors en les nostres aules durant aquest mes. En tot cas encara ens
queden uns pocs dies per unir dues grans humilitats i dues grans belleses, les de les flors i la de
Maria. Podríem recuperar aquesta lliçó de senzillesa que ens van ensenyar quan érem menuts,
perquè el gest de dur flors a la Mare val més que una lliçó de suma teologia, val més que totes
les paraules que puguem pronunciar.
A Maria, la mare de Jesús, Fill de Déu i home, li hem de demanar que ens ajudi a dir el sí de cada
dia en la nostra missió educativa. Que ens ajudi a ser promptes, com Ella ho va ser en el sí, a
donar-nos sense condicions als infants i joves assedegats de gestos de generositat. Amb Maria
hem de fer camí, perquè Maria és el camí que ens du a Jesús.

“No hem de tenir por
de la bondat ni tampoc de la tendresa”
Papa Francesc
Missa de l’inici del Pontificat
19 de març 2013
Temps enrere, dècades enrere tot i que alguna cosa en queda encara avui, la tendresa era un
atribut exclusivament femení. El “macho ibérico i viril” no podia cedir a aquest sentiment si no
volia ser poc menys que menyspreat. Sent molt indulgents els homes se la podien permetre en
les cançons d’amor i en els poemes. Quantes vegades ens havíem sentit a dir que, per exemple,
plorar no era cosa d’homes. Certament que les nostres mares eren un escarràs de tendresa
perquè no ens faltes la dosi necessària per no assecar l’ànima.
Però la tendresa no es pot amagar, com no podem amagar la calor dolça del primer sol de
primavera, com no podem amagar l’èxtasi mirant com el dia es pon sobre el mar, o la mirada
de sana complicitat de l’amic o amiga quan els ulls de la nostra ànima plena de tristesa no poden
veure la llum, o l’abraçada ferma de qui t’estima quan malgrat el que diran les llàgrimes
s’escapen dels ulls.
Déu és tendresa i bondat. Si no ho fos, seria botxí i dictador. Déu contempla amb tendresa i
dolor les línies tortes que escrivim les seves creatures. Déu és el pare i la mare tendresa del Fill
pròdig i el que perdona en la creu i li promet un lloc en el seu Regne al Bon Lladre, mentre plora
la duresa del cor de l’altre company de creu.
La tendresa no és debilitat, ni sensibleria,
és sobretot la nostra capacitat de
demostrar l’amor que tenim massa
vegades amagat. Dóna la mà, somriu
mirant als ulls, amb motiu o sense, així
faràs passar un corrent de tendresa i
benestar.
Finalment, la tendresa és una
grandíssima pregària que plau a Déu.
Germà Cesc Ferré, La Salle Manlleu

LA PREGÀRIA DEL 25

1. Noia del poble, Maria
d'un poble de vinya i blat,
si tens morena la cara
és del sol que t'ha colrat.
Déu per vora teu passava,
vora el camí et va trobar.

NOIA DEL POBLE, MARIA,
MARE DE L'AMOR MÉS CLAR.
2. Era el temps de primavera,
era un temps per estimar:
et va dur vora de l'aigua,
als quatre rius et banyà,
et va cobrir amb lli i amb seda,
d'or i plata et va abillar. Noia del...
3. Ets un badiu, una eixida
de la masia del pa
una font que raja sempre
fins que de set no n'hi haurà.
Brot d'aquella soca antiga
d'on la vida va brostar. Noia del...
4. Maria de l'esperança
que vetlles gresol en mà,
la llavor duies colgada,
que l'Esperit va covar.
Déu te guard, noia del poble,
que tan blanc llesques el pa. Noia del...

Mentre feien camí pujant a Jerusalem, Jesús els anava al davant i ells n'estaven molt sorpresos:
els qui el seguien tenien por. Llavors Jesús tornà a prendre a part els Dotze i començà a dir-los
el que li havia de succeir:
- Ara pugem a Jerusalem, i el Fill de l'home serà entregat als grans sacerdots i als mestres de la
Llei, el condemnaran a mort i el posaran en mans dels pagans, l'escarniran, li escopiran,
l'assotaran i el mataran; però al cap de tres dies ressuscitarà.
Llavors Jaume i Joan, els fills de Zebedeu, s'acosten a Jesús i li diuen:
- Mestre, voldríem que ens concedissis el que et demanarem.
Jesús els preguntà: - Què voleu que faci per vosaltres? Ells li respongueren:
- Concedeix-nos de seure amb tu a la teva glòria l'un a la teva dreta i l'altre a la teva esquerra.
Jesús els contestà: - No sabeu què demaneu. ¿Podeu beure la copa que jo beuré o ser batejats
amb el baptisme amb què jo seré batejat? Ells li respongueren:
- Sí que podem. Jesús els digué: - Prou que beureu la copa que jo beuré i sereu batejats amb el
baptisme amb què jo seré batejat; però seure a la meva dreta o a la meva esquerra, no sóc jo
qui ho ha de concedir: hi seuran aquells per a qui Déu ho ha preparat.
Quan els altres deu ho sentiren, es van indignar contra Jaume i Joan. Jesús els cridà i els digué: Ja sabeu que els qui figuren com a governants de les nacions les dominen com si en fossin amos,
i que els grans personatges les mantenen sota el seu poder. Però entre vosaltres no ha de ser
pas així: qui vulgui ser important enmig vostre, que es faci el vostre servidor, i qui vulgui ser el
primer, que es faci l'esclau de tots; 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 tothom.

Jesús, per tercera vegada, anuncia la seva pujada a Jerusalem. Els deixebles tenen por. Jesús els
repeteix el què ja havia dit però detallant tot el que hauria de patir. Jaume i Joan s’adrecen a Jesús;
li demanen seure al seu costat, a la dreta i a l’esquerra el dia de la glòria. “¿Podeu beure la copa que
jo beuré?” – “Sí que podem”. Llavors Jesús reuneix els seus deixebles per ajudar-los a comprendre
des de l’interior el que havia de viure: “El Fill de l'home, no ha vingut a ser servit, sinó a servir i a
donar la seva vida com a rescat per tothom”.
Crist, Saviesa eterna del Pare. Et lloem!

Resposta a les pregàries: Vós que sou amor, escolteu-nos, Senyor.

 Pels bisbes i predicadors, pels teòlegs que cerquen aprofundir el misteri de
l’amor de Déu, avui et preguem.
 Pels responsables polítics i legislatius, pels jutges, pels periodistes, pels
ensenyants que han d’educar en el respecte, avui et preguem.
 Pels nostres germans cristians d’Orient i per tots els estan amenaçats a causa de
llur fe, per les víctimes de les ideologies i el fanatisme, avui et preguem.
 Déu de fidelitat, us preguem pels membres de les nostres comunitats, sobretot
pels Germans que ens han deixat en les darreres setmanes, avui et 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.

