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No són poc nombrosos els qui el seu horitzó no va gaire més lluny del seu nas. No tenen ni
capacitat per mirar els ulls de la persona que tenen al davant, els queda massa lluny l'alegria o
la tristor o fins i tot les llàgrimes i, és clar, tampoc poden veure la profunditat dels ulls d'un
infant quan descobreixen noves imatges a cada segon que passa. Possiblement no els interessa
tot això, perquè en tenen prou amb el seu estret camp d'acció i el món i els qui l'habiten no
importen gaire. L'individualisme, el menyspreu de tot altre horitzó, és la seva característica.
També hi ha, i sovint són coincidents amb els del nas, els qui el món gira al voltant del seu melic,
de les necessitats físiques del seu entorn (el del melic), i que molt poc els interessen les
carències de tot el que estigui fora d'aquest radi d'acció. I no és només que no els interessin les
necessitats de l'altre, és que les veuen com una competència, una rivalitat enfront d'un món
que consideren d'us purament personal. L'egoisme, l'acumulació dels béns són la seva
característica.
Potser un dia es van assabentar de la "boutade" de Salvador Dalí quan deia amb la solemnitat
que el caracteritzava que l'estació dels trens (La Gare!) de Perpinyà era el melic del món. Per
això pel bé d'aquestes persones, les del nas i les del melic, faria falta que agafessin i duguessin
a la pràctica el lema que els lasal·lians ens hem donat enguany: "Mira + enllà".
Mira més enllà del teu nas i del teu melic i un dia veuràs un món meravellós i descobriràs
persones que fins aquest moment havies ignorat i que t'alegraran la vida o, també, trobaràs en
l'odi i les injustícies, motius per fer bategar el teu cor i moure'l per posar-hi remei. Mirar-se el
nas o el melic ens obliga a anar pel món amb els ulls mig aclucats. Aixeca la vista! Obre els ulls!
No tinguis por del que trobaràs. Entenem que pot haver-hi persones que no gosin aixecar els
ulls per por de deprimir-se davant d'un espectacle que pensen per endavant que no els agradarà
(són els pessimistes encara que ells s'autoanomenin realistes), però no saben el que es perden
perquè l'única manera de descobrir la bellesa és acceptar que el món i les persones som
imperfectes. No saben que l'única manera de trobar el Déu que ens guia vers la bondat és obrir
bé els ulls per plorar i rebel·lar-se contra la injustícia i que només amb els ulls ben oberts anirem
més enllà vers la creació meravellosa del Senyor. O sigui: "Mira + enllà!"

“Fer de la teva vida alguna cosa bona per Déu”: aquesta va ser, duran tota la seva
existència, el capteniment de la Mare Teresa. Mai se’n va desviar malgrat els sacrificis
i els sofriments que va haver de suportar.
El primer sacrifici que la jove albanesa Agnès Gonxha Bojaxhiu va acceptar va ser
deixar la seva estimada família per poder realitzar la seva vocació missionera: als 18
anys va ingressar a l’orde religiós de Notre Dame de Lorette. Va ser enviada quasi
immediatament a Calcuta on durant 15 anys es va consagrar a l’ensenyament, amb
l’objectiu de formar futures mares de família cristianes.
Però, el 10 de setembre de 1946, quan anava en tren a Darjeeling per fer el seu recés anual, es va sentir
cridada a un compromís encara més radical: “Deixar-ho tot per seguir Jesús en els ravals i servir-lo amb els
més pobres dels pobres.” Després d’alguns mesos d’intentar-ho amb l’Arquebisbe de Calcuta, Monsenyor
Fernidand Périer, va obtenir, l’any 1948, l’autorització de deixar el seu bell convent per anar a instal·lar-se als
ravals. El 1950, naixia oficialment la congregació de les Germanes Missioneres. Amb les seves primeres
companyes, la Mare Teresa va obrir una llar pels malalts terminals, un dispensari pels leprosos, un refugi pels
orfes...
Amb el transcurs dels anys, els centres d’ajuda es van multiplicar a l’Índia, i després, a partir del 1965, en el
món sencer.
Altres branques van enriquir l’arbre de la congregació (els Germans Missioners, els Cooperadors laics, les
Cooperadores sofrents...). La menuda religiosa del sari blanc virat de blau va esdevenir una icona mundial de
la caritat i va rebre nombroses recompenses (sobretot el Nobel de la Pau l’any 1979).
Va ser després de la seva mort que es va saber, per la seva correspondència, que la seva immensa obra de
caritat la va dur a terme al preu de grans patiments interiors. Fins i tot va arribar a sentir-se “poc estimada i
rebutjada per Jesucrist”. La Mare Teresa havia arribat – amb un total abandonament a Déu – a acceptar i
superar la seva pròpia nit per “encendre la llum dels qui viuen en les tenebres”.

LA PREGÀRIA DEL 25

»Jo sóc el cep veritable i el meu Pare és el
vinyater. Les sarments que no donen fruit, el
Pare les talla, però les que donen fruit, les
neteja perquè encara en donin més.
(Joan 15,1-2)

Si em preguntessin quin és el bé més preciós
de la terra, contestaria: És la Vinya.
(Cató el Vell, 234-149 AC)

La terra només pot donar el seu fruit
si l’aigua fa germinar les llavors;
l’aigua li és donada amb abundància. Passa el
mateix en l’ésser humà:
si vol donar el seu fruit,
serà gràcies a l’aigua vivificant
que li dóna el seu creador.
Simone Pacot “Torna a la vida!”

»Vosaltres sou la llum del món. No es pot
amagar un poble posat dalt d'una muntanya,
i ningú no encén una llàntia per posar-la sota
una mesura, sinó en el portallànties, perquè
faci llum a tots els qui són a la casa.
(Mt 5, 14-15)

El qui pot fer moure les muntanyes, és aquell
que comença a moure les petites pedres.
(Confuci VIè-Vè segle AC)

Un dia consagrat a la lectura de grans llibres
és per a l’esperit com un recés a la muntanya
per a l’ànima. (André Maurois, 1885-1967)
La muntanya dóna a l’home tot el que la
societat moderna s’oblida de donar-li.
(Anònim)

Que en són, de bonics,
per les muntanyes
els peus del missatger de bones noves
que anuncia la pau i el benestar,
que anuncia la salvació
i diu a la ciutat de Sió:
«El teu Déu ja regna!»
Is 52,7

El Regne de Déu, en nosaltres i al voltant nostre, s’estableix i progressa d’una manera molt humil,
com una llavor que ha de germinar o una mica de llevat. La llavor “llançada” en el jardí i el llevat
“entaforat” en la pasta, és Jesús... Aquesta és una metàfora que ens fa entrar de ple en el misteri
del creixement del Regne. Una llarga espera. I és amb aquesta llum que ens caldrà viure l’escàndol
de la mort del Crist. “Us ho ben asseguro: si el gra de blat, quan cau a la terra, no mor, queda ell tot
sol, però si mor, dóna molt de fruit” (Jn 12, 24). Una certesa: el missatge de l’amor de Jesús
ressuscitat actua en nosaltres com un llevat de salvació fins a la fi del món.
El Regne de Déu ja és aquí. Perquè un sol arbre existeixi caldrà que la llavor hagi estat llançada a
terra. Perquè la pasta creixi, caldrà que hi hagi el llevat entaforat.

Resposta a les pregàries: Tingueu pietat de nosaltres.






Senyor Jesús, vingut del cel per revelar-nos l’amor del Pare, sigueu beneït per
sempre. Preguem
O Crist, Servidor, us heu rebaixat fins a la mort i una mort de Creu per salvar els
pecadors, sigueu beneït per sempre. Preguem
Senyor, elevat a la glòria, ens obres el Regne a tots els homes, sigueu beneït per
sempre. Preguem
O Crist, que donareu a Maria com a Mare de tots, protegiu per la seva intercessió
a tota la nostra Comunitat Educativa, sigueu beneït per sempre. 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...

