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Sovint es diu que els joves estan mancats de referències positives que els ajudin a descobrir els
valors que han de configurar la seva futura personalitat i també la seva futura integració adulta a la
societat. És el moment en que els pares deixen de ser l’únic referent, i fins i tot deixen de ser aquells
ídols admirats i és el moment en què els joves trenquen murs a la recerca del seu propi jo.
Arribats aquí necessiten descobrir aquests referents perquè són com un edifici en construcció, amb
uns fonaments sobre els quals s’aixecarà la casa de la seva persona. Els companys poden ser aquests
primers referents, però en general pateixen de les mateixes incerteses i inseguretats. També són
importants els ídols mediàtics però aquests són llunyans, estan fora dels seus cercles i no poden
omplir les seves necessitats, perquè els referents han de ser no només visibles o audibles, sinó
també propers, tocables.
Llavors apareixen tres tipus de referents: els models, els guies o els acompanyants. Tots tres poden
ser positius però amb diferents matisos. Els models poden ser aquelles persones que t’atrauen i que
vénen a omplir el buit que la pèrdua d’admiració dels pares ha deixat. Però marquen una
personalitat o unes línies d’actuació massa definides que no deixen gaire marge. Alguns models
poden ser negatius, com per exemple els que ofereixen alguns “gurus” de les sectes.
Els guies deixen més camp a la creativitat però el seu rol és també molt definit. Et marquen un camí
ja dibuixat, t’eviten els perills o les ensopegades, però ha d’arribar el moment en què el jove deixi
el camí traçat i busqui la seva pròpia aventura.
L’acompanyant pot semblar més llunyà o intermitent en la teva vida, però és qui sempre està en el
lloc adequat, mantenint sempre una distància de respecte –no distància d’afecte–. L’acompanyant
mai et dirà quin és el camí que has de seguir, ni t’evitarà riscos, perquè sap que l’error és el millor
aprenentatge. No serà obsessivament present, ni decidirà per tu, però et donarà seguretat. Deixarà
que tu mateix trobis el teu camí i quan l’hagis aconseguit, llavors sabràs que és ell qui t’haurà deixat
trobar aquella pedra on vas seure, vas descansar i vas pregar. L’acompanyant i el jove seran com
dues bombolles d’aigua que segueixen juntes el curs del riu, però que mai es fonen l’una amb l’altre
i que, arribat el moment se separaran seguint corrents diferents. Se separaran, però segurament
mai s’oblidaran.

En la vida d’Oscar Romero, el 12 de març de 1977 significa com
una ferida, un trencament, un esquinçament. Aquell dia, al nou
arquebisbe de San Salvador li comunicaven que un dels seus
millors amics, el pare Rutilio Grande, acabava de ser assassinat per
uns sicaris pagats pels grans propietaris. Quin va ser l’error
d’aquest Jesuïta? Portar les inquietuds socials i l’Evangeli als
pagesos sense terra. La commoció va ser notable en la regió: en
quaranta anys de violència endèmica, era la primera vegada que
atacaven un sacerdot.
Par fidelitat al seu amic difunt, Monsenyor Óscar Romero va comprendre que ja no podia
seguir comportant-se com fins ara. Aquest prelat, fins aquell moment més aviat tímid i conservador,
va esdevenir la veu intrèpida i inesperada d’un poble sotmès a la brutalitat i a la injustícia.
Contràriament al que alguns li retreien –i continuarien retraient molt temps després de la seva mortl’arquebisbe de San Salvador no actuava par motius polítics, sinó en nom de l’Evangeli: “El pastor
ha d’estar allà on regni el patiment.”
Malgrat un cert reconeixement internacional, Monsenyor Óscar Romero sabia que la seva
vida estava cada vegada més amenaçada. Però ell es manifestava preparat a “oferir la seva sang
a Déu per la redempció i la resurrecció” del seu país. El 23 de març 1980, en la basílica del Sagrat
Cor de San Salvador, va pronunciar una vibrant homilia, exhortant els militars a no continuar
disparant sobre els seus “propis germans pagesos”. I va afegir: “Cap soldat està obligat a obeir
una ordre que és contrària a la llei de Déu” i “Atureu la repressió!”
Aquesta agosarada crida a la desobediència li costà la vida. L’endemà, mentre que
celebrava una missa en la capella de l’hospital, un tret de fusell li esclatava en el pit... mai es va
trobar oficialment el seu assassí.
Ben aviat, aquest defensor de la pau i dels drets de l’home va ser considerat com un sant.
Però caldria esperar el pontificat del papa Francesc perquè la seva causa de beatificació –
llargament ajornada per por d’una instrumentalització política- arribés.
El 23 de maig del 2015, l’arquebisbe Óscar Romero, “mort per l’odi a la fe”, va ser proclamat
benaurat, en presència de 300.000 fidels.

LA PREGÀRIA DEL 25

Hi eres tu, quan el duien a la creu? (2)
Oh!, sovint quan penso això,
tremolo, tremolo.
Hi eres tu, quan el duien a la Creu.
Hi eres tu, quan a l'arbre el van clavar? (2)
Oh!, sovint quan penso això,
tremolo, tremolo.
Hi eres tu, quan el duien a la Creu.
Hi eres tu, quan la llança el va ferir? (2)
Oh!, sovint quan penso això,
tremolo, tremolo.
Hi eres tu, quan el duien a la Creu.
Hi eres tu, quan morí Jesús en Creu? (2)
Oh!, sovint quan penso això,
tremolo, tremolo.
Hi eres tu, quan el duien a la Creu.

Et parlaré amb cor sincer,
els meus llavis seran purs i fidedignes.
L'alè de Déu m'ha creat,
el buf del Totpoderós em dóna vida.
Job 33, 3-4

Al principi, Déu va crear el cel i la terra.
La terra era caòtica i desolada,
les tenebres cobrien la superfície de l'oceà,
i l'Esperit de Déu planava sobre les aigües.
Gènesi, 1, 1-2

Recorda’t del nen inclinat sobre el seu full
d’escriptura traient la llengua.
És així com el bon Déu ens vol veure, quan Ell
ens deixa que siguem nosaltres mateixos.
Les coses petites semblen no res,
però ens donen pau.
Observa, és com les flors del camp.
Semblen sense perfum, però juntes,
ens omplen de la seva fragància.
Georges Bernanos (1888-1948)
Journal d’un cure de campagne

No tenim si no donem,
només ens salvem
si consentim perdre’ns.
L’ésser és a la mesura de donar.
Maurice Zundel (1897-1975)
Sacerdot i teòleg suís.

Tindràs por, donant, de perdre’t?
Et perds si et negues a donar-te.
Sant Agustí, Pare de l’Església

Els diners només fan la felicitat si els dónes.
Matthieu Ricard, monjo budista.

Dóna més del que no puguis recuperar.
I oblida.
René Char (1907-1988)

Estem acostumats a la salutació de l’àngel traduïda del llatí, però en grec, Gabriel parla a Maria
dient: “Alegra’t!”. I ara que les paraules de l’Anunciació han travessat els segles, les nostres
existències han estat transformades. Sí, es tracti de l’alegria, d’una alegria contagiosa, la d’un
naixement que vindrà. Què és el què Déu vol fer néixer en mi avui? Una pregunta que esborrona!

Resposta a les pregàries: Tu que ens estimes, escolta’ns, Senyor.







A 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 per la manca d’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 tots els Germans Grans, que la seva fidelitat ens esperoni en la nostra vocació i
sigui ferment de noves vocacions lasal·lianes, especialment a Germà. 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...

