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Sí, ara farà 40 anys que un petit grup de Germans, professors i alumnes sortien del pati (petit)
de La Salle Congrés amb la voluntat d’arribar caminant fins dalt del Monestir de Montserrat. No
tenien gaire clar res. Ni el camí que calia seguir, ni les hores que trigarien, ni si el cos aguantaria.
Però si que tenien clar que volien arribar. Un cop arribats el seu cor bategava de joia, però
potser en el seu interior es deien: “Això ha estat magnífic, però estic destrossat, un cop i mai
més!”.
I aquest “mai més”, haurà estat en realitat, 40 cops més. Segur que a la majoria d’aquell grupet
que va iniciar l’aventura els podrem retrobar el proper 6 de juny, cabells nevats, o sense cabell,
en forma encara o no, i pensaran que va valer la pena aquell tret de sortida, aquella bogeria
que ha arrelat en la realitat que tots podrem compartir.
No importa quantes vegades hàgiu fet la Pujada, ni quantes bufandes guardareu, perquè tots
ens hem de trobar en la pregària a la Mare de Déu de Montserrat, en la pregària que ens
agermana.
Quants anys, encara? Esperem que molts!

Avui el testimoni vocacional està encara entre els vius. És jove i el seu testimoni
vocacional és actual, present en la missió. Ens parla en primera persona.
L’alegria segueix a les llàgrimes
“No fa gaire, celebrava enterraments i hi havia aquesta lectura d’Isaïes que és
com un eco de les Benaurances: ‘El Senyor, Déu sobirà, eixugarà totes les
llàgrimes’ (Is 25,8). Jesús les eixugarà, sí, però mai va prometre que les
suprimiria... Fins i tot Ell, Fill de Déu, ha plorat! Ho podem trobar dues vegades
en l’Evangeli, i això sense comptar els sofriments de la Passió, però l’Home
Complet, perfecte, no pot evitar la prova de les llàgrimes. I fins i tot, si no patim físicament, podem
patir per amor, perquè és impossible estimar de veritat sense sofriment. Les Benaurances no
diuen, en futur, ‘Feliços els pobres en l'esperit: d'ells és el Regne del cel!’ ; Jesús parla en present.
Sí, nosaltres patim aquí a baix, però des d’ara podem conèixer l’alegria: ‘Feliços els pobres...’, o
sigui ‘els infants de Déu’ per què? Perquè troben tota llur riquesa en el Creador.
Fins i tot quan el camí fa pujada...
Quan vaig entrar als Franciscans, tenia aquesta
preocupació: cal que sigui feliç, que em senti bé. Vaig
conèixer moments de crisi després d’haver pronunciat els
meus primers vots religiosos. Però tenia la certesa de la
Paraula de Déu, i em deia: ‘És el teu camí... Fins i tot quan
el camí és estret, mirà enllà... El Senyor compleix la seva
promesa, hi ha alguna cosa després...’ Em vaig adonar que es podia continuar caminant en els
moments de ‘Creu’ i viure al mateix temps d’alegria. Em van caldre dos anys en les comunitats
franciscanes per descobrir aquesta realitat simple de la vida: l’alegria és com una brasa ardent
sota la cendra; per molt feble que sigui, només demana tornar al camí i fer brillar l’esperança.
... estimar fins al final
En el moment en què sant Francesc d’Assís evoca ‘la veritable joia’, viu un moment de dolor quan
s’adona que allà mateix on va fundar la seva comunitat es trenca: els seus germans el rebutgen.
Hauria pogut marxar amb els altres, deixar els qui l’han rebutjat, però va continuar amb ells per
amor del Senyor. Si creiem que l’alegria és com una felicitat ja acomplida, d’ella no només
quedaran les cendres, alguna cosa que es mor ràpidament. Francesc, estant disposat a patir pels
seus germans, preserva la brasa ardent sota la cendra. I fins i tot pronuncia aquesta frase
paradoxal: ‘Si convertís a tots els homes, no seria la joia veritable...’. Què volia dir? Ho veig avui
en la meva fraternitat: per molt que et comprometis en tots els fronts, per molt que prediquis
recessos o conferències, si fallem en les nostres relacions fraternes, haurem fallat en el que és
essencial. Vull continuar lligat a l’amor de Crist, que perdona els seus botxins. Aquest amor extrem,
misericordiós, és la font de la ‘veritable alegria’. Per a mi, aquesta és la joia perfecta, no posar-li
excepcions a l’amor”.

LA PREGÀRIA DEL 25

Som iguals, alhora diferents,
diferents colors de la mateixa pell.
Llavis semblants però diferent menjar.
Diferents fortunes en les nostres mans.
Ben segur que la teva mare és fosca,
però això no ens fa diferents.
MARE DEL SUD,
PORTA’NS AL MESTISSATGE.
... VENIM DE LLUNY PER SER AMB TU.
... SOVINT PERDUTS SI ENS FALTES.
... ENSENYA’NS A VIURE
AMB ELS NOSTRES GERMANS.
Potser tens una altra fe,
i altres estrelles en el mateix cel.
Màgics ritmes que em fan ballar,
el teu somriure em donarà el compàs.

Tot l’evangeli de Marc, que avui celebrem, està estructurat al voltant de la pregunta sobre la
identitat de Jesús: “Qui és aquest home?”; “Per a vosaltres, qui sóc jo?”. Una pregunta sempre
actual que pot omplir la nostra jornada i despertar en nosaltres el desig d’una trobada personal,
una guspira de fe per acceptar l’experiència viva del Ressuscitat, no només en el nostre exterior,
sinó també en el nostre interior esdevingut ja la seva casa.

Resposta a les pregàries: Pare nostre, Déu nostre, et preguem.








Per a tots els qui han fet possible que arribem ben aviat a la 40a edició de la Pujada
a Peu a Montserrat. Preguem.
Per a l’Església, comunitat de creients, perquè els batejats siguem testimoni d’amor
i misericòrdia. Preguem.
Pels qui en el sofriment descobreixen la misericòrdia i s’obren a la llum de la
Resurrecció. Preguem.
Pels nous batejats, pels infants i joves que es preparen per rebre la Primera Comunió
o la Confirmació. Preguem.
Pel Districte de l’ARLEP, per a tots els Germans i Seglars que han acceptat la
responsabilitat de conduir-lo en els propers anys. Preguem.
Per la nostra Comunitat Educativa que sàpiga ser coherent amb l’ideari del nostre
Fundador. 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...

