https://elblocdel25.wordpress.com
/

Núm. 241 novembre 2016

Aquest diumenge comença el temps de l’Advent i no puc evitar recordar com una imatge idònia
d’aquest temps litúrgic el muntatge “El Sentinella”, amb diapositives i un cassette que li donava
el so. I en destaco quatre elements per a la reflexió.
Primer element, “l’espera” d’un esdeveniment anunciat: “Vindrà el Senyor” i caldrà preparar
les banderes i posar garlandes pels carrers i apostar sentinelles que vigilin l’horitzó perquè no
sabem ni el dia ni l’hora.
Segon element, “la tossuda fidelitat”, el Senyor sembla que tarda a venir i tots els sentinelles
menys un abandonen la torre de guaita cansats i desanimats de l’espera; un, però, es manté
fidel i passen anys, passen hiverns gelats, passen estius xardorosos, tardors de fulles mortes i
primaveres d’esperances renovades i ell no deixa d’escrutar l’horitzó, ara ja amb els ulls cansats.
Tercer element, “la revelació”: el Senyor no vindrà perquè sempre ha estat aquí al teu costat,
mirant amb tendresa la teva fe, la teva esperança que cap element advers ha pogut matar. El
Senyor només viu en els cors dels qui esperen amb una actitud activa, gastant els ulls i les
energies esperant allò que en el fons ja saben que ha arribat. Espera inútil, absurda?
Quart element, “la fe en construcció”. Potser hi ha una diferència entre la fe i la certesa. La fe
no és una flor que neix i es marceix, la fe és un camí ple de viaranys i de meandres que anem
descobrint a cada pas, avui crec, demà dubtaré, demà passat tornaré a creure. I en aquest camí,
Ell sempre hi és, a voltes visible, a voltes invisible, però sempre present fins que arribi el darrer
quilòmetre on sens dubte la fe es vestirà de certesa.
Preparem-nos nosaltres també per aquest temps d’espera, gastem els ulls i les forces per no
deixar-nos dur per la desesperança, per les dificultats. El Senyor, el Déu i Infant, vindrà i potser
no en trobarà gaires vetllant la seva arribada, però ens ha de trobar a nosaltres, en la pregària
i en l’acció, en la lluita de cada dia, en el coratge de ser testimonis del seu amor que hem de fer
arribar a la nostra generació encara que sembli que no ens escolten ni entenen.
Bon advent a tothom!

“El Germà Salomó Le Clercq (Guillaume Nicolas Louis) va néixer a
Boulogne-sur-Mer (França, diòcesis d’Arràs) el 14 de novembre 1745. El
seu pare era un comerciant del barri portuari. Contràriament als seus quatre
germans, Nicolau va anar a l’escola de comerç que els Germans dirigien a
la ciutat. Aquesta circumstància unida a l’educació cristiana rebuda en
família, li van obrir el camí vers la seva futura vocació.
Amb tot, els plans del seu pare eren de preparar-lo per continuar el seu
negoci. I tot just acabats els estudis el va posar a treballar en un
concessionari prop de Boulogne, i més tard enviat a París a casa d’un dels
seus amics comerciants. L’entorn en el qual vivia, sobretot a París, no li
agradaven a Nicolau. Així doncs tornant a Boulogne, li va exposar al seu
pare les seves preocupacions i el desig de seguir l’exemple dels Germans.
El 25 de març 1767, va ingressar al Noviciat de Saint-Yon, a Rouen. Va fer els seus primers vots el 1769 i el
setembre de l’any següent va ser enviat a Maréville per exercir el seu mestratge. La seva professió perpètua la
va fer l’any 1772.
El mateix any de la seva professió perpètua va ser anomenat assistent del Germà Lothaire, director del Noviciat
de Maréville, i l’any següent va acceptar agafar-ne la direcció. El 1777, va ser anomenat “Ecònom” d’aquella
casa. En aquest càrrec va durar només tres anys i el 1780 el van enviar a ensenyar matemàtiques a
l’escolasticat de Melun. Després dels 15 anys de professió perpètua que exigia la Regla, va participar en el
Capítol General del 1787. Va ser anomenat secretari del Capítol. Tot just acabar el Capítol li van encomanar la
funció de secretari sota la dependència del Germà Superior General.
Aviat van arribar els anys turbulents i violents de la Revolució. Quan, l’any 1791, els Germans i el Superior
General van ser forçats a marxar de la casa del carrer Neuve, en l’esperança de veure amainar la tempesta, el
Germà Salomó es va quedar sol per guardar la casa. Tot i que vestit de civil, no podia passar inapercebut,
potser perquè anava a l’església, a les misses celebrades per sacerdots juramentats a la Revolució.
El 15 d’agost 1792 la policia entrava en la casa del carrer Neuve, el van detenir i després conduït al convent de
les Carmelites. El 2 de setembre va ser executat en el jardí, escenari d’una de les més terribles massacres que
tindrien lloc en el transcurs d’aquells anys turbulents: 166 sacerdots i religiosos, empresonats per haver rebutjat
jurar la Constitució civil del clergat, van ser morts sense procés i els seus cossos llençats en un fossar o
enterrats en fosses comunes en el mateix jardí. Alguns dies abans de la seva mort, el Germà Salomó havia
escrit a una de les seves germanes: “Patim amb joia i gratitud per les creus i afliccions que ens han enviat. Per
la meva part, no em considero digne de patir per Ell, perquè fins aquest moment res em feia sofrir i hi ha tants
confessors de la fe que estan en dificultats”.

LA PREGÀRIA DEL 25
Déu ha volgut fer-se esperar
Déu, tu has volgut que t’esperem
tot el temps de l’Advent.
Però, a mi no m’agrada esperar ni fer cues.
No m’agrada esperar el meu torn.
No m’agrada esperar el tren.
No m’agrada esperar per dir el que penso.
No m’agrada esperar que arribi l’hora.
No m’agrada esperar perquè arribi el demà.
No m’agrada esperar perquè no tinc temps i jo visc
només el moment present.
Tu ja ho saps prou bé, tot es fa per evitar les esperes:
les targetes de crèdit, el lliure servei, les vendes a
crèdit i els distribuïdors automàtics, els WhatsApp,
les fotografies digitals, el wifi, els telenotícies i les
notícies breus de la ràdio...
No necessito esperar les notícies, van davant meu.
Però tu, Déu, tu has decidit que t’esperem
tot el temps de l’Advent,
perquè Tu has fet de l’espera un espai de conversió,
el cara a cara amb allò que està amagat, el temps
perdut que no es perd de cap manera.

És l’Advent
Encén un foc en el teu cor,
És l’Advent.
Veuràs que l’espera no és inútil quan esperes algú.

L’espera, només l’espera,
esperar el temps d’esperar, la intimitat amb l’espera
que forma part de nosaltres
perquè només l’espera et fa estar atent i que només
estant atent ets capaç d’estimar.
Tot et serà donat en l’espera, i per a Tu, Déu nostre,
el verb esperar es conjuga amb el verb pregar.

Tu encara m’esperes

Encén un foc en els teus ulls,
és l’Advent.
Mira al teu voltant,
hi ha necessitat de llum i de pau.

Senyor, si Tu encara vols esperar-me,
jo seré per tu el quart mag, que no ve d’enlloc,
sense estrella en el cel, per un viatge a la fi del món,
per un viatge als límits il·limitats del teu amor...

Encén un foc en les teves mans,
és l’Advent.
Obre-les als qui no tenen res, la teva tendresa està
en els teus dits.

Quan les boires esborren els camins, quan la meva
brúixola perdi el nord, quan la meva ruta es perd en els
meus despropòsits, Tu apareixes enmig de la nit, com
un estel desconegut que Tu fas brillar per a mi.

Encén una estrella en el teu cel,
és l’Advent.
Ella dirà als qui cerquen que tota vida té un sentit.
Encén una llar a l’hivern,
és l’Advent.
Els camins del cor
arribaran i escalfaran el cor del món.
N’hi ha prou amb una sola brasa, per encendre el
món i escalfar els cors més freds.

Llavors tu em diràs que no he malmenat la meva vida,
en aquest temps que jo em perdia en miratges!
Llavors tu em diràs que tu seguiràs esperant-me,
perquè la festa no començarà fins que jo arribi.
I t’oferiré la meva infantesa,
sorgida d’entre les runes del meu passat...
Adoraré el Nen Jesús com ens agenollem meravellats
davant d’un fràgil miracle, d’una Paraula que, ara sí,
sabem que és verdadera.

Una dificultat se’ns presenta i no és cap novetat: si, per la seva resurrecció, Jesús obra la porta del
Regne de Déu, per què tarda tant a manifestar-lo? Amb el sentiment que el retorn gloriós del
Ressuscitat ja no té data de tornada, podríem –com en l’època de Noè- apagar en el nostre cor el
desig de Déu i deixar-nos envair per la despreocupació, com si la nostra vida només depengués de
nosaltres mateixos. O sigui, que perquè les aigües del diluvi no ens enganxin desprevinguts, tinguem
confiança i estiguem preparats. A l’hora que Ell decidirà, “a l'hora menys pensada”, el Senyor vindrà
en la seva glòria. Preparem-nos i vetllem!
Senyor, en aquest inici de l’Advent, ensenyeu-nos a viure en plenitud aquest temps de gràcia que
ens doneu.

Resposta a les pregàries: Vine, Senyor Jesús.







Per tots els qui col·laboren generosament en associacions humanitàries. Per tots els
qui són sensibles als patiments de tants germans nostres en la misèria. Preguem
Per tots els qui et busquen amb sinceritat. Per tots els qui no arriben a fer el pas
definitiu a la fe. Preguem
Per l’Església perquè anunciï amb valentia i fidelitat el teu amor. Pel Papa Francesc
i per tots els creients. Preguem
Pels qui es desanimen davant una malaltia greu. Per a tots els qui esperen la mort.
Preguem
Per les nostres Comunitats que es preparen per a la teva vinguda, perquè en l’espera
descobreixin la joia del teu naixement. 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...

