
 

 

 

 
 

 

I ara què? Ens podem preguntar quan s’han acabat els torrons (i no és cap metàfora), quan les 

joguines dels Reis, del Pare Noël, del Tió... ja s’obren camí cap a l’armari dels oblidats, quan les 

llums festives del carrer s’han apagat, quan comencem a dubtar dels propòsits fets a cops de 

raïm de Cap d’Any. 

I ara què?, ara toca treballar, agafar els somnis per l’arrel i elevar-los a la realitat, fer que els 

desitjos de felicitat repartits generosament, prenguin vigoria de nou i aconseguir que totes 

aquelles persones que ens envolten tinguin cada dia una mica més de felicitat. Per al cor dels 

qui ens diem seguidors de Jesucrist no hi ha rebaixes i les botigues de la nostra solidaritat no 

tanquen cap diumenge ni cap festiu. Només si ho aconseguim tindrem la capacitat de pensar i 

ajudar als de prop i als de lluny, perquè la unió dels nostres somnis ens haurà fet més forts.  

Darrerament s’ha publicat els resultats de l’enquesta de la Fundació Ferrer i Guàrdia, “Laïcitat 

en xifres. Anàlisi 2016”. I resulta que Catalunya “es consolida” com a la Comunitat més laica de 

l’Estat i que la meitat dels joves entre 18 i 24 anys no creuen en cap religió. Davant d’aquests 

resultats, evidentment, ens podem “esquinçar les vestidures”, però també podem girar la truita 

(ho podrem fer sense trencar els ous?) i pensar que encara tenim un marge prou important per 

capgirar la situació. Per exemple, tot i ser els més laics resulta que el 58,1% dels catalans som 

creients (no vol dir practicants) d’alguna religió i que el 51,1% volen que els seus fills rebin 

classes de religió a l’escola. Diguem, sent optimistes i 

positius, com li escau a un seguidor de l’esperança 

cristiana, encara no estem tan malament. Tenim encara 

una base prou sòlida per posar-nos a crear un futur 

millor per a l’Església i tenim un sant Pare que ens 

empeny a no decaure. Ara nomé falta que ens posem a 

la feina i que siguem comunicadors de la Bona Nova. Oi 

que no ens espanta la feina? Som-hi doncs! 

Recordem que del 9 a l’11 de febrer tindrem una gran 

ocasió per reflexionar en l’ocasió del Congrés de Cultura 

Vocacional a l’Escorial. La majoria de les escoles del 

Districte, així com de les comunitats lasal·lianes, hi seran 

representades i ha de ser una bona ocasió per a rellançar 

les activitats pastorals dels centres i de buscar noves 

maneres d’Evangelitzar, de millorar la nostra cultura 

vocacional i de cercar mitjans que facin arribar el 

missatge als nostres alumnes. Serà sens dubte l’ocasió 

per a fer un important pas endavant. 

Pregària per les vocacions lasal·lianes. 
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Mai és massa tard per canviar i fer-se perdonar, per seguir Jesús i deixar-

se modelar per ell: aquesta és una de les lliçons –entre moltes d’altres- 

que ens dóna la vida de Charles de Foucauld. Una vida intensa i 

fascinant, amb uns inicis dolorosos i inestables: afectat pel decés 

prematur dels seus pares el 1864 i per la pèrdua de la seva Alsàcia 

nadiua el 1871, el jove Charles va caure a poc a poc en la peresa i en la 

recerca del plaer: “A 17 anys, jo era plenament egoista, plenament 

vanitós, sense engruna de pietat i ple de desig de mal”, va reconèixer.  

 

Expulsat dels Jesuïtes, fent-se notar negativament en l’acadèmia militar 

de Saint-Cyr, amb qualificacions pèssimes a Saumur, el sotstinent 

Foucauld va ser expulsat fins i tot de l’oficialitat de l’exèrcit el 1881 per 

“indisciplina agreujada per una mala conducta demostrada”! 

 

De totes maneres dos esdeveniments van metamorfosar aquell aristòcrata malgastador i indolent. Fou el 

1883. En una perillosa exploració en el Marroc, va quedar impressionat per la màgia del desert i pel fervor 

religiós de nombrosos musulmans. Tres anys més tard, en l’església de Sant Agustí de París, va ser 

literalment tocat per la gràcia i va decidir de “viure només per a Déu”. La seva recerca espiritual, alimentada 

per la pregària i per la influència de l’abat Huvelin, el va conduir fins a la Trapa d’Akbès (Síria), i després a 

Natzaret, on es va establir com a ermità, al servei d’un monestir de clarisses. 

 

Ordenat sacerdot el 1901 pel bisbe de Viviers, el pare Foucauld marxà a l’Àfrica del Nord: com Jesús en 

el seu temps el volia imitar en tot, i se sentia cridat a dur l’Evangeli “a les ànimes més allunyades”. Primer 

a Béni-Abbès i després més al sud, a Tamanrasset, en ple desert del Sàhara. Veritable “missioner en la 

soledat” intentà conduir als Tuaregs a Jesús amb la bondat, l’exemple d’una vida evangèlica i la presència 

del Sant Sagrament. 

L’1 de desembre de 1916, ara fa just un segle, Charles de Jesús es va trobar amb la mort, quan un grup 

de lladregots va assaltar la seva ermita. Després, ell que volia ser vist com “el germà universal” ha conegut 

una considerable posteritat  espiritual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

LA PREGÀRIA DEL 25 

 

Senyor, font d'esperança.  
Us lloem pel do del vostre Esperit,  
el qual ens dóna vida, esperança i alliberació  
del pecat, del dubte i de la desesperació. 
Gireu benigne el vostre esguard sobre  
les nostres pors i les nostres faltes d'imaginació 
les quals ens priven d'avançar vers la unitat. 
No sigueu més tolerant amb la nostra tossuderia  
i els nostres fums pels quals arribem a preferir, 
per damunt de la unitat que tenim en Crist,  
les nostres divisions. 
Feu-nos sentir fam i set de la unitat visible;  
que no descansem fins que no ho fem en vós;  
que no ens sentim satisfets fins que no siguem u 
en l'altre i u en vós,  
a lloança de la vostra immensa glòria. Amén. 

Ajuda’m, Senyor 
 
Ajuda’m a mirar com Tu, Senyor. 
A no deixar-me portar pels meus judicis 
interessats, durs i excessivament cruels; 
a observar, no tant els aspectes negatius, 
com la bondat i la noblesa dels que m'envolten. 
 

Ajuda’m a mirar com Tu, Senyor. 
A no conspirar ni aixecar castells 
en les ruïnes sofrents de tants germans; 
a no treure defectes, ni històries passades, 
que només causen dolor i fan mal. 
 

Ajuda’m a mirar com Tu, Senyor. 
A ser prudent com Tu ho vas ser 
amb aquella dona, que adúltera en la seva vida, 
va començar una vida nova, 
amb la teva forma de mirar-la i corregir-la. 
 

Ajuda’m a mirar com Tu, Senyor. 
a veure el costat bo de la gent, 
a no recrear-me amb el patiment dels altres, 
a no ser portaveu de calúmnies i mentides, 
a ser persona i a no ser jutge. 
 

Ajuda’m a mirar com Tu, Senyor. 
perquè davant de la mentida regni la veritat; 
perquè davant de la condemna 
 resplendeixi la teva misericòrdia; 
perquè davant de la burla broti la comprensió; 
perquè davant de la humiliació destaqui la bondat. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesús ha acceptat les limitacions d’un petit país i s’ha adreçat als seus habitants. Després ha 
confiat als Apòstols la missió d’anar al món sencer i proclamar l’Evangeli a tots. No hi ha límits, la 
Bona Nova i els signes que l’acompanyen prenen una dimensió universal, la dimensió del cor de 
Déu. Aquesta és la missió d’evangelització confiada a tots nosaltres que som els seus deixebles. 
 

Oh Déu Trinitat, Pare, Fill i Esperit Sant, et donem gràcies pel do d’aquesta Setmana de 
pregària, per unir-nos com a germanes i germans, i per cada moment en què hem viscut la teva 
presència. Junts, lloem eternament el teu sant nom perquè continuï creixent en nosaltres la 
unitat i la reconciliació. Amén. 
 
 

 

 

Resposta a les pregàries: Segurs del teu amor i forts en la fe, Senyor, et demanem. 
 

 Per l’Església, depositària del tresor de la paraula de Déu, perquè s’esforci a trobar 
totes les perifèries existencials i reveli a tots la veritable felicitat. Déu d’amor, et 
preguem. 

 Pels responsables del dret i la justícia, pels dirigents de les nacions, perquè respectin 
els drets i la dignitat dels més pobres. Déu de la pau, et preguem. 

 Pels malalts i particularment pels nens, joves i grans, malalts terminals, pels qui en 
tenen cura, perquè l’Esperit Sant sostingui llurs esperances. Déu de la tendresa, et 
preguem. 

 Per les nostres Comunitats Educatives, perquè en aquest segon semestre sapiguem 
trobar en cada alumne la imatge de Déu. Déu de la constància, et preguem. 

 Pels nostres germans cristians d’Orient, pels qui són perseguits i maltractats a causa 
de la seva fe, perquè l’Evangeli sigui sempre la seva força, la seva llum. Déu de 
fidelitat, 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... 


