
 

 

 

 
 

 

O també “som tòpics”. Com un ritual cada setembre parlem de començar de nou. És un tòpic, 

perquè en realitat el que fem és saltar-nos el curtcircuit de l’estiu i seguir les activitats allà, més 

o menys, on les havíem deixat; això sí, una mica més descansats o, en alguns casos, més cansats 

segons hagin estat les vacances. Més contents per haver complert l’estiu somiat o decebuts 

perquè no hem assolit les nostres expectatives.  

 

I en realitat aquest punt i seguit és el que dóna sentit a la nostra feina d’educadors. No venim 

del buit, venim d’una tradició que hem de saber actualitzar, venim d’una antiga i profunda 

reflexió que ens va iniciar sant Joan Baptista de La Salle, venim d’una capacitat d’estimar, 

perdonar i esperar que ens recorden sempre els evangelis de Jesús. 

 

I el nostre compromís ens hauria de dur a refer camins perduts d’evangelització en aquelles 

escoles, suposem que poques, en què la presència de signes clars del SER escola cristiana s’han 

diluït o silenciat, i seguir reforçant tossudament aquests signes en aquelles escoles que els han 

mantingut.  

 

Insistir i recordar què volen dir avui, Missió Compartida i Família Lasal·liana, quin és el camí de 

l’Associació, la pregària compartida en l’àmbit de la Comunitat Educativa. Què vol dir avui 

educar en la solidaritat activa, en el respecte a les diferents creences, a les diferents ètnies.  

 

Hem de dir als nostres alumnes que hi ha un Déu que ens estima, que tenim a Jesús com a 

imatge privilegiada de Déu, de l’Església que sovint veuen com un muntatge jeràrquic i que no 

els deixa veure la immensa tasca solidària que desenvolupa en el món. Els hem de parlar del 

model de vida religiosa, del ser Germà com opció de vida, sobretot ara que la presència 

dels Germans es fa més escassa.  

 

Us ho demanem, no sigueu gaire prudents, sigueu més aviat 

agosarats a l’hora de plantejar la fe, a l’hora de dir ben fort 

quina és la nostra identitat i no defugiu 

responsabilitats dient que d’això ja se n’ocupa 

l’Equip de Pastoral, perquè l’acció pastoral de les 

nostres escoles ens inclou a totes i a tots...  

i bon curs 2016-2017 a tothom!  

 

 

Pregària per les vocacions lasal·lianes. 

Núm. 239 setembre 2016 
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En estos meses de verano, tengo un despacho que se transforma (con alguna imaginación) en una nave 

espacial, pues permite recorrer el mundo gracias a un buen puñado de Hermanos llegados desde los más 

variados rincones de la geografía mundial; que, haciendo una pequeña escala en “esta nave” (el cómo llegan 

a ella es misterio), permite trasladarse al lugar de origen de cada visitante en unos momentos. 
 

Así, resuenan los trabajos desde Centroamérica a Bolivia, de México a Burkina, de Togo a Conakry, de Haití o 

Cuba a Guinea Ecuatorial, Rumanía o Costa de Marfil… Un mundo abigarrado, lleno de colorido y amplitud 

educadora. Pero, sobre todo, lleno de personas ilusionadas, Hermanos de La Salle que han hecho de su 

vocación lasaliana compromiso de vida… ¡para siempre! 
 

Hermanos que, al hijo del tiempo, han ido acercándose a saludar al Hermano Visitador, año tras año. Algunos, 

con más canas que otros, pero todos con el corazón ensanchado por ser Hermanos y por hacer realidad esa 

presencia en lugares muy diversos. 
 

Entonces, uno se pregunta: ¿Por qué ser Hermano? ¿Por qué abrazar esa vocación? Y yo, el verlos, me 

respondo: Porque llena la vida, les hace felices, encaja muy bien como respuesta a una llamada. Y, en medio 

de la crisis vocacional que nos rodea, representan un aire nuevo de esperanza, sin hacer grandes cosas y sin 

grandes alardes, pero haciendo ¡casi ná!, como diría el castizo), presencia en lugares de frontera (como nos 

pide el 45º Capítulo General). 
 

Por eso, se convierten para nosotros en impulso vocacional allá donde estemos (aquí o allí). Y nos ayudan a 

volver a caer en la cuenta de que ser Hermano, seglar lasaliano, Asociado, etc. merece la pena, no de cualquier 

manera… sino cuando se deja la vida en ello.  
 

De ahí que, los Hermanos tenemos que seguir creyendo, y mucho, en nuestra vocación para vivirla a fondo. 

De ahí que la vocación como Asociados que alguno ponéis como pilar lasaliano de vuestra vida, no es sólo 

para recibir un título, sino para comprometerse a fondo en la misión lasaliana, haciendo de la vida don 

compartido con otros Asociados (Hermanos y Seglares). 
 

Hemos vivido un verano donde muchas actividades lasalianas (colonias, campamentos, campos de trabajo, 

peregrinaciones, JMJ en Cracovia, etc.) han contado con animadores jóvenes (y no tanto) que han puesto su 

tiempo y disponibilidad al servicio de niños y jóvenes. Habrá que seguir alimentando ese esfuerzo inicial que 

se ha hecho para, por ejemplo, descubrir lo bonito de la naturaleza, la convivencia alegre entre otras personas 

menos habituales en mi vida, la presencia (¡por qué no decirlo!) de Dios en sus vidas, etc. Y hacer que esta 

presencia, en algunos acasos apenas intuida y, en otros, más palpable pueda contar con personas (Hermanos, 

Asociados, Lasalianos) que ayuden a los jóvenes a encontrar que, un sentido de su vida, puede ser vivirla como 

Hermano, como seglar lasaliano comprometido, como voluntario en un país en desarrollo, etc. Pero hacen falta 

adultos que puedan ayudar a los jóvenes a captar esa riqueza de vida. Qué suerte si los tienen cerca y se 

hacen presentes a su vida. Pero, no lo olvidemos, para ofrecer algo valioso, ¡hay que vivirlo!  
 

Y aquí vuelvo a la nave en que se había convertido mi despacho, luego de viajar por esos mundos de Dios y 

tener como compañeros de viaje a tantos Hermanos que nos visitan. Les miro a los ojos para ver si están a 

gusto en esta improvisada nave y veo su satisfacción…al vivir y donar su tiempo y su vida a los otros. ¡Y 

encuentro que son felices! (lo cual no les ahorra otros momentos más duros del vivir). 
 

Y cuando vuelvo a pensar en los que andamos por estas tierras de aquí, sigo soñando que también como 

Hermanos, Asociados y Lasalianos somos felices porque queremos seguir dejándonos la vida en este empeño 

valioso de hacer camino, misión, vida lasaliana. ¡Extraordinario comienzo para este curso de la “Pasión 

interior…” 

Madrid, 21-07-2016 
 

Germà Jesús Miguel Zamora, Visitador de l’ARLEP 

 



 
 

 

Beneeix el Senyor ànima meva, 
no t'oblidis mai dels seus favors. 
 
Ell et perdona les culpes 
i et guareix de tota malaltia; 
rescata de la mort la teva vida 
i et sacia d'amor entranyable. 
 
El seu amor als fidels és tan immens 
com la distància del cel a la terra; 
llença les nostres culpes  
lluny de nosaltres 
com l'orient és lluny de l'occident. 
 
Com un pare s'apiada dels seus fills, 
el Senyor s'apiada dels fidels, 
perquè sap de quin fang ens va formar, 
i es recorda que som pols. 
 
 
 
 
 
 

 

Us dono un manament nou: que us estimeu 
els uns als altres tal com jo us he estimat. Així, 
doncs, estimeu-vos els uns als altres.  
(Jo 13,34) 

 
La mesura de l’amor és estimar sense mesura. 
Sant Agustí 
 
Estimeu-vos afectuosament com a germans, 
avanceu-vos a honorar-vos els uns als altres. 
Romans 12,10 
 
La Glòria no val gran cosa per a un cor privat 
d’amor. Alfred de Vigny (1797-1863) 
 
On no hi hagi amor, poseu-hi amor i 
recollireu amor. Sant Joan de la Creu (1542-1591) 

 
 

 
 
 
 
M'has robat el cor, germana meva, esposa, 
amb una sola mirada m'has robat el cor, amb 
una sola perla dels teus collarets. 
Que en són, de delicioses, les teves carícies, 
germana meva, esposa! 
Les teves carícies són més dolces que el vi. 
L'olor dels teus perfums, més agradable que 
tots els bàlsams. 
Càntic dels Càntics 4, 9-10 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA PREGÀRIA DEL 25 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Quan urgeix convertir-se? Preguntaren a un rabí. A les portes de la mort, va contestar. Tots ignorem 
quan serà aquest moment. Era una invitació a viure cada dia com si fos l’últim. Però com hem de 
viure aquest darrer dia? Treballant! No pas cercant fer coses extraordinàries que engreixarien el 
nostre ego, sinó essent fidels en el compliment del nostre deure. I no penseu que això sigui més 
fàcil que fer proeses. Jesús ens presenta aquesta disposició com una benaurança, o sigui com un 
camí a la felicitat. Sant Lluís, rei de França, que avui recorda l’Església, és un perfecte exemple d’un 
deure complit cada dia en humilitat i servei. 
 

Pare, dóna’ns la força del teu Esperit, perquè puguem seguir plenament Jesús, el teu Fill estimat 
i germà nostre, en el camí que, des de la Creu a la Resurrecció, ens condueix vers el teu Regne. 

 

 

 

Resposta a les pregàries: Als teus fills, Senyor, doneu-nos el vostre amor. 
 

 Preguem pels homes i dones que no poden o no saben perdonar llurs enemics, 
donar la mà als qui els han ferit. Pare, escolteu-nos. 

 Preguem pels rics presoners del seu poder, per aquelles o aquells que no saben 
trobar la mirada dels més pobres. Pare, escolteu-nos. 

 Preguem pels qui no saben superar el rebuig a les diferències de races, de 
cultures, de classes socials. Pare, escolteu-nos. 

 Preguem per tots els creients, perquè en nombre cada cop més gran sapiguem 
treballar per la justícia i la pau. Pare, escolteu-nos. 

 

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... 


