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Som conscients que aquest títol no diu res, és com un error d’escriptura, potser algú hi posaria
una coma per donar-li sentit, però seria un error.
Aquest és el darrer número del curs i des de l’Equip de Pastoral de Catalunya s’han de plantejar
nous reptes, nous redactors que aportin aire fresc, noves idees en el context de Cultura
Vocacional en què volem seguir treballant.
Hem estat molts anys donant vida a aquest Full, amb fidelitat i poant de les nostres limitacions.
Ara toca canvi perquè aquesta fidelitat vella en el temps refloreixi i pugui portar un missatge
vocacional més valent, més clar, a germans, associats i col·laboradors.
La Cultura Vocacional, ha de ser un instrument al servei de la Pastoral de l’Escola i de les
diferents obres del nostre Institut. Ha de crear un humus, a partir del qual, es pugui fer arribar
l’Evangeli als nostres alumnes i no com a simple pas previ d’altres esperats beneficis, sinó com
a element inalienable de la formació que volem donar-los.
Els fruits en forma de nous i compromesos associats, germans i el que calgui, arribaran, si han
d’arribar, perquè la nostra obra és cosa de Déu que és qui ha de decidir el seu futur. A nosaltres
ens toca treballar, com ho hem fet fins ara i molt millor, amb la consciència que la salut de
l’Institut serà obra del nostre esforç que posem en mans de Déu.
De moment, i per acabar, agrair a tots els professionals dels nostres centres l’esforç fet al llarg
d’aquest curs i desitjar a tots un bon estiu que faci possible renovar les energies de cara als nous
reptes que se’ns presenten.
Visca Jesús en els nostres cors!

Nota: Des d’aquestes línies volem agrair la constància i
creativitat del G. Cesc Ferré que ha estat l’ànima de la
creació dels darrers fulls de pregària “El 25”. Moltes
gràcies G. Cesc, seguirem amb creativitat els nous reptes
i el camí que ens has indicat, moltes i moltes gràcies.

Segur que traurem bona nota!

Fa quaranta anys, el 9 d’octubre de 1977, el Papa Pau VIè
canonitzava a Charbel Makhlouf i donava d’aquesta manera al
Líban, i a l’església maronita en particular, el seu primer sant.
Charbel Makhlouf va passar tota la seva existència en la seva
regió natal, situada entre Beirut i Trípoli. Després d’una joventut
molt piadosa, aquest fill del país del cedre, va ingressar en
l’ordre maronita libanesa: va pronunciar els seus vots l’any 1853
i va ser ordenat sacerdot el 1859.
En el monestir de Sant Meron d’Annia, va dur vida comunitària i va destacar la seva extrema
humilitat i el seu esperit de servei. El 1875, atret per un abandonament més radical, el pare
Charbel es va retirar a una ermita veïna, depenent del monestir. Es dedica a la pregària, al culte
i a la penitència, en el silenci i la solitud. Després de la seva mort, se li van atribuir nombrosos
miracles i prodigis; la seva tomba va esdevenir –i encara ho és- un lloc de pelegrinatge molt
freqüentat. Canonitzar Charbel Makhlouf no va ser només un signe de reconeixement, de pau
i de consol donat a un país ferit i trencat per la violència, també va permetre de fer accedir al
sant libanès a la categoria de mestre espiritual universal. Sempre l’eremita va saber estar
disponible envers els qui anaven a consultar-lo: “Dediqueu a cada un dels vostres germans un
petit moment. Mostreu-los el camí, orienteu-los vers la llum”, deia.
Els seus consells, transcrits més tard, ens parlen encara avui, Charbel Makhlouf ens recorda,
per exemple, que “la felicitat en aquest món, no és d’aquest món” que “no està en la matèria” i
que només Jesús “és capaç de donar la veritable felicitat”. Ens convida doncs a cada u a
“omplir-se de Crist... obrint les oïdes a la veu del Senyor, seguint el seu camí” i a esdevenir
“testimonis veritables”.
Les paraules de Charbel Makhlouf ens deixen altres
petites llavors espirituals, empremtes de saviesa, de
poesia i d’amor, a imatge de Jesús: “Deixeu que Crist
visqui en vosaltres, llavors viureu en el cor del misteri
de l’univers, en la font de la llum.”

LA PREGÀRIA DEL 25

Al·leluia!
Lloeu Déu al seu santuari,
lloeu-lo al baluard del firmament,
lloeu-lo per les seves gestes,
lloeu-lo per la seva grandesa.
Lloeu-lo al so dels corns,
lloeu-lo amb arpes i lires,
lloeu-lo amb tambors i danses,
lloeu-lo al so de flautes i corda.
Lloeu-lo amb címbals sonors,
lloeu-lo amb címbals triomfants.
Que tot el que respira
lloï el Senyor!
Al·leluia!
Salm 150, 1-6

Salm 33, 1-11

Entre el dolor i l’angoixa, entre la por de ser perseguits i abandonats, hi ha un espai nostre. El
lloc, on en el punt àlgid de l’adversitat, prenem consciència de la nostra feblesa. El lloc, on ens
adonem que, sols, som ben poca cosa. Guardem obert aquest feble espai on està present
l’Esperit de la vida que ens manté dempeus. Li agrada estar en gerres d’argila, en cors habitats
per la humilitat i l’esperança.

Resposta a les pregàries: En la teva misericòrdia, Senyor, escolta’ns.









Per a l’Església, cridada a anunciar el Regne i a sembrar la Paraula. Que ens senyali
el camí i no deixi ningú al marge. Preguem.
Pels responsables i voluntaris de la pastoral. Que convidin a cada u al respecte i la
contemplació la Creació. Preguem.
Per les persones que pateixen. Pels qui busquen el sentit de la veritat en llurs vides.
Que trobin les forces i l’esperança per viure. Preguem.
Per a les nostres Comunitats Educatives, per a tots els qui s’esforcen per anunciar,
celebrar el Senyor i servir als seus germans. Preguem.
Perquè tots els batejats descobreixin la joia de ser llevat del Regne en el cor del món.
Preguem.
Per a tots els Germans de La Salle, perquè visquin amb fe i esperança els temps que
els toca viure. Preguem.
Pels alumnes dels nostres centres que no defalleixin en l’esforç i acabin feliçment el
curs. 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...

