
 

 

 

 
 

 

 

Un xic de fred, unes volves de neu, molta pluja, molta calidesa i compromís en els participants d’aquest 

Congrés que va aplegar més de 200 persones (37 del nostre sector) i que va comptar amb la presència 

del Superior General, alguns membres de Consell General i representants de la RELEM. També s’hi van 

sumar religioses i religioses d’altres congregacions. 
 

Cal destacar les brillants ponències dels Germans Jorge Sierra i Rafa Matas, així com la del pare Amadeo 

Cencini que ens van empènyer a buscar nous camins d’evangelització i avançar en aquesta cultura 

vocacional que hauria de ser, conjuntament amb la pedagogia, l’eix central dels nostres centres. Van ser 

tres dies d’intens treball, d’intercanvi d’experiències i de molta esperança en el futur de les nostres 

obres.  
 

El Congrés es va clausurar amb una viscuda Eucaristia i amb unes paraules finals del Germà Robert 

Schieler que pel seu interès transcrivim a continuació.  

 

Pregària per les vocacions lasal·lianes. 
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Si per les aigües el veieu 
Solcant el mar empès pel vent, 
Feu-li senyal, pugeu a bord, 
Que dins hi amaga un bell tresor. (2) 
 
Duu una esperança per a molts 
Des d’un matí tot resplendent, 
En que l’Amic se’ls va mostrar 
Tot caminant sobre la mar. (2) 
 
Duu el record d’un vespre amarg 
En què l’amic els rentà els peus, 
I en Cos i Sang se’ls va donar, 
Tot repartint-los aquella pa. (2) 
 
Unes paraules ens deixà: 
“Que us estimeu com jo he estimat, 
Així creuran el que he promès 
I seguiran al meu costat (2) 
 
No l’hem vist pas, però l’estimem, 
L’hem sentit viu fent-nos costat, 
Ens ha corprès el seu amor 
I és Ell qui ens mena a port segur. (2) 
 
És fort el vent i ens cal bregar, 
Nous mariners cal pujar a bord, 
Vèncer les ones tot cantant,  
Caminar amb Ell sobre la mar. (2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jesús, 
Tu saps el meu nom  
i la teva dolça mirada em crida. 
 

Santa Teresa de Lisieux (1873-1897) 
 
La mirada indiferent és un perpetu adéu. 
 

Malcom de Chazal (1902-1981)  

 
Posaré sobre ells la meva mirada benvolent i 

els faré tornar en aquesta terra,  
els reconstruiré per no enderrocar-los més  

i els plantaré per no arrencar-los més. 
 

Jr 24,6 
 
En qualsevol país, 
Una mirada és un idioma 
 

George Hebet (1593-1633) Poeta anglès. 
 

La bellesa és indissociable  
de la mirada del qui veu. 

 

Heinz Pagels (1939-1988)  
 
Si retorneu a Ell 
de tot cor i amb tota l'ànima 
i obreu davant seu amb sinceritat, 
ell tornarà a vosaltres 
i mai més no us amagarà la mirada. 
Contempleu ara 
el que ha fet amb vosaltres 
i proclameu amb totes les forces 
el vostre agraïment. 
Beneïu el Senyor que fa justícia 
i enaltiu el Rei dels segles. 
Jo canto la seva lloança 
en el país on visc deportat, 
anuncio la seva majestat i el seu poder 
davant un poble pecador. 
Convertiu-vos, pecadors, feu el bé, 
que és agradable als seus ulls: 
qui sap si us tractarà 
amb benevolència 
i es compadirà de vosaltres. 
 

Tb 13, 6-8 
 

És la nostra mirada  
la què sovint tanca l’altre  

en les seves més estretes estances,  
i és també la nostra mirada  

la que els pot alliberar. 
 

Amin Maalouf (escriptor libanès)  
 
 
 

LA PREGÀRIA DEL 25 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesús s’enfada quan volen allunyar-lo dels infants. Com ell, estiguem atents als infants del 
nostre entorn, prenem el temps per escoltar-los i contestar les seves preguntes. 
 

La Bíblia ens proposa la bella estampa d’un infant: la del petit Samuel que servia Déu en el 

Temple en presència d’Elies. Per tres vegades, el Senyor el crida i ell respon: "Parla, Senyor, que 

el teu servent t’escolta." (1S 3,10). Samuel sent una crida, i es disposa a l’escolta de Déu, amb 

confiança i disponibilitat. En el salm 131,2, llegim “Jo em mantinc en pau, tinc l'ànima serena. 

Com un nen a la falda de la mare, així se sent la meva ànima”. Contemplem aquest infant, 

confiant i abandonat en els braços de la mare. El Regne de Déu és pels qui s’hi assemblen... 

“Apropat a Déu amb un cor d’infant” deia Isaac el Siri, un monjo del segle VIIè. Aquí està resumit 

l’objectiu de la vida cristiana: simplement, viure com a fills del Pare. 

 

 

Resposta a les pregàries: Tu que ens estimes, escoltants, Senyor. 
 

 Preguem per tots els participants al Congrés de Cultura Vocacional, perquè sàpiguen 
comunicar la riquesa rebuda i tota l’esperança viscuda. Preguem. 

 Per totes les persones que cada dia s’han de preguntar si podran menjar, si tindran 
un lloc per dormir o si tindran un treball estable. Preguem. 

 Per totes les persones compromeses en associacions caritatives, per tots els joves 
que donen el seu temps al servei dels sense sostre i dels refugiats. Preguem. 

 Per totes les persones que es pregunten pel sentit de la seva vida, perquè sàpiguen 
restar obertes a l’Esperit i atentes a les necessitats del món. Preguem. 

 Per totes les vocacions lasal·lianes, siguin com siguin, perquè sàpiguen ser llavor 
d’alegria i vida compartida que contagiï altres persones. Preguem. 

 Per la nostra Comunitat, que sàpiga ser testimoni d’esperança i de germanor en un 
món de dubtes. 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... 


