
 

 

 

 
 

 

 

L’Ascensió del Senyor, que la nostra Església celebra el 

diumenge vinent, té gust de comiat, no d’adéu per sempre, 

sinó d’arreveure esperançat. Jesús, parlant als seus 

deixebles els deia, i ens diu, que se’n va a preparar-nos les 

estances, i, perquè estiguem més tranquils, afegeix que hi ha 

lloc per a tots en la casa del Pare. 
 

Ell, Jesús, és el bon Pastor i vetlla per nosaltres, el seu ramat, 

sense paternalismes tous, fent de la veritat la seva veu que 

coneixem i volem seguir. Enmig del brogit del món, entre les 

moltes veus que ens envolten, tenim clar quina és la Veu 

veritable que ens acompanya i ens dóna seguretat, la que no 

ens diu mai que el camí serà fàcil, recte i ample, sense 

paranys ni obstacles. Ens recorda que la porta és estreta i 

que quan hi arribem estarem sens dubte cansats, portant 

penjat a l’esquerra un sac ple de dubtes, pors i alguns o molts 

fracassos, i a la dreta durem el sarró ple de somriures dels 

amics, dels deixebles que hem estimat, de les mans que hem 

sabut acollir; no ens haurem de llevar la pols del camí, 

perquè aquesta pols serà com el passaport per 

accedir a les estances preparades.  
 

La Festa de l’Ascensió del Senyor, marcarà també el tram final del curs. A 

partir d’ara els alumnes seran examinats dels coneixements rebuts. Serà 

per a ells i elles un últim esforç, un petit moment de pors, alguns 

dubtes, i, perquè no dir-ho, petits remordiments per a no haver 

treballat prou la resta del curs. I nosaltres també serem examinats, pel 

jutge més inflexible, o sigui per nosaltres mateixos. Ens preguntarem 

quina ha estat la nostra fidelitat en el fons i en la forma, com hem fet fora 

mandres o mirat els ulls dels joves en dificultats, com hem encoratjat o 

acompanyat joves en el camí de la fe i de la vocació. Ens preguntarem si hem 

tingut fe i confiança, perquè sense aquestes dues companyes, malament 

podrem caminar pel sender de la fidelitat al Senyor i al nostre Fundador. 
 

Segur que traurem bona nota! 

Pregària per les vocacions lasal·lianes. 
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“Santa Maria, Mare de Déu”. Mots pronunciats per tants milers d’homes 

i de dones des dels primers segles. Semblen mots senzills però que són 

portadores d’una riquesa de fe i de teologia que ens supera. S’adrecen 

a la persona de Maria i afirmen la realitat de l’encarnació de Jesús, 

veritable Déu, veritable home! 

 

En Maria, la humanitat es fa present en una relació renovada amb la 

paternitat de Déu. En aquest any de gràcia, només podem desitjar que 

cada un prengui consciència de la seva inscripció en la família humana. 

No es tracti només de voler viure junts en la fraternitat universal, força 

difícil, sinó d’obrir els nostres cors i les nostres vides a dimensions que 

ens superen (el transcendent?) i que són els dons que Déu ens deixa. 

 

El seu Fill, en la Creu, ens va donar a Maria com a Mare i en la 

pregària que va adreçar als Apòstols, ens va convidar a nomenar 

“Pare” al seu Pare! Prenem consciència de l’oportunitat que ens és 

oferta cada vegada que diem “Santa Maria, Mare de Déu”. Els 

nostres somnis porten el missatge dels àngels: “Pau a la terra als 

homes que Déu estima”. Són testimonis de la sorpresa dels pastors 

“glorificant Déu i lloant-lo pel que havien vist i sentit” (Lc 2,20). 

 

Els vots del papa Francesc, 1 de gener 2017, afirmen la necessitat de pau en la nostra terra, fent 

de la no-violència un estil de vida i una política per la pau. El Magníficat de Maria, Mare de Déu, 

diu això exactament! És un bell objectiu que podem introduir en les nostres pregàries i en els 

nostres desitjos! Que sigui aquest any un bell exemple de la construcció de la pau i cada un de 

nosaltres n’és responsable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Si l'esperança t'ha fet marxar 
més lluny que la por.(2) 
Els teus ulls veuran ben clar. 
Llavors tu podràs marxar 
fins a la llum de Déu. 
 

Si l'amargor t'ha fet cridar: 
justícia per a tots.(2) 
El teu cor tindràs ferit. 
Llavors tu podràs lluitar 
amb tots els oprimits. 
 

Si la sofrença t'ha fet vessar 
plorades de sang.(2) 
Els teus ulls seran ben nets. 
Llavors tu podràs pregar 
amb tots els explotats. 
 

Si per feblesa t'has enfonsat 
al mig del camí.(2) 
Alçaràs les teves mans. 
Llavors tu podràs dansar 
al ritme del perdó. 
 

Si la tristesa t'ha omplert el cor 
per l'amic traïdor.(2) 
En la nit prendràs la creu. 
Llavors tu podràs morir 
al pas de l'home Déu. 

Lloem al Senyor n. 237 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PREGÀRIA DEL 25 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jesús que els deixebles havien vist crucificat i ressuscitat, els troba plens de desconcert, plens 
de preguntes. Recorden que Jesús els havia dit que tornessin a Galilea. I allà estan i... allà està 
Jesús. Quina meravella, però també, per a alguns, quin trastorn, quants dubtes. Jesús s’apropa 
a ells. Sí, és veritat, és Ell. Encara no superat el tsunami d’aquests darrers tres dies, queden 
sorpresos per un manament: Aneu, marxeu! No tingueu por! Estic amb vosaltres, la mort és 
morta. Me’n vaig – és l’Ascensió! – però recordeu tot el que jo us he ensenyat. Anuncieu-ho a 
tota la gent que no ho saben, que no m’han vist ressuscitat. En la nostra pregària eclesial, en la 
nostra pregària personal, escoltem aquesta crida i aquesta certesa quan les males notícies ens 
arribin. 
 
 

 

Resposta a les pregàries: Escolta, Senyor, la pregària que neix en el meu cor. 
 

 Per als missioners de tot el món que consagren tota la seva vida a l’anunci de 
l’Evangeli de Jesús. Preguem al Pare. 

 Per a tots els catequistes i els mestres de religió que ofereixen la seva fe perquè el 
Senyor sigui conegut i estimat. Preguem al Pare. 

 Pels periodistes, els treballadors dels mitjans de comunicació, perquè anunciïn 
l’esperança i la confiança. Preguem al Pare. 

 Per a les nostres Comunitats Educatives, per a tots els qui s’esforcen per anunciar, 
celebrar el Senyor i servir als seus germans. Preguem al Pare. 

 Pel Districte de l’ARLEP, pels nous visitadors, que plens de la confiança en el Senyor, 
visquin amb llurs responsabilitats, al servei dels Germans, dels Seglars 
compromesos i dels nostres alumnes. Preguem al Pare. 

 Per a tots els Germans de La Salle, perquè visquin amb fe i esperança els temps que 
els toca viure i siguin testimonis de l’alegria de l’Evangeli. Preguem al Pare. 

 Pels alumnes dels nostres centres que no defalleixin en l’esforç i acabin feliçment el 
curs. Preguem al Pare. 

 

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... 


