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Comencem un nou curs i això sempre ens provoca una mica d'incertesa davant el que passarà.
Han començat diversos reptes com la nova estructura de Zones Comunitàries Lasal·lianes i
Xarxa de Centres Educatius. Saber-se ressituar i a la vegada relacionar-se mútuament de forma
positiva i fluida, com sempre hem fet però amb un nou context. Durant l’estiu hem viscut
esdeveniments molt dolorosos que han colpit Barcelona i Cambrils amb els atemptats. Aquest
principi de curs es viuen moments molt difícils i complexos a Catalunya. A Amèrica pateixen
huracans i terratrèmols. Continua la crisi dels refugiats... I, tanmateix, la nostra resposta ha de
ser la de Jesús que ens diu que estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l'ànima,
amb tot el pensament i amb totes les forces; estima els altres com a tu mateix (Mc 12, 30). I ho
volem fer a través de l’educació, a l’estil de Sant Joan Baptista de La Salle a través dels valors
lasal·lians de fe, fraternitat i servei.
Juntament amb la incertesa, també vénen els bons propòsits. El lema
d'aquest any, ens convida a viure el curs amb ALEGRIA. L'alegria no
només és una emoció o sentiment o estat d'ànim, l'alegria també és
una actitud i una manera de viure. L'alegria neix de dins, de la pau
interior i l'amor. La teva alegria, la meva ens convida a pensar en
l’altre, amb afecte.
Això es pregunta el germà Rafa Matas, Conseller General, quan diu: en
la nostra manera de viure i actuar, deixem que l'afecte, l'amistat, la relació
amb els altres ... siguin mediació de Jesús? Projectem Jesús o ens projectem a nosaltres
mateixos? Com podem arribar a "tocar els cors" si no deixem que Ell "toqui" el nostre ?
A la seva Carta Pastoral Una crida, moltes veus, el Germà Superior General, Robert Schieler, ens
recorda que fa cinquanta anys, els capitulars del 39è Capítol General van escoltar atentament
la veu del Concili Vaticà II i ens van donar: La Declaració sobre el Germà de les Escoles Cristianes
en el món actual. (...) Crec que el nostre testimoni és més necessari que mai; és una espècie
d'invitació als nostres alumnes i Col·laboradors a una superació contínua de tot el que és
temporal (cf. Declaració, 26.3). Una manera apropiada de celebrar el 50è aniversari de la veu
profètica de la Declaració seria intensificar els nostres esforços en favor de la renovació personal
i comunitària i de la nostra feina en la pastoral de les vocacions.
Que tinguem tots i totes un molt bon curs. Visca Jesús en els nostres cors!

Un ancià, Simeó, sent que el seu cor es capgira quan veu entrar el Nen
amb la seva Mare al temple. No hi ha dubte que és un cor despert, que
ha estat durant molt de temps esperant amb paciència aquest moment.
I el troba i té la seva recompensa quan ja gairebé, ni ell mateix, segur,
l'esperava!
Què estaria passant per aquest vell cor en anys, però jove en desitjos,
de Simeó? Se m'acut pensar que ha donat amb la clau. Té a les seves
mans el Fill de Déu, a l'esperat, al qual les nacions han estat desitjant.
I, ara, el té a les mans. Podem pensar que, és clar, veure-ho en la
realitat és diferent d'imaginar-en l'ideal, com ens passa a nosaltres.
Però a Simeó el cor li crema (us recordeu dels dos d’Emmaús, que sentien això mateix al
contacte amb el pelegrí que es va acostar?), li bat el cor per tenir a prop a Jesús. Ara pot morir
tranquil perquè ha vist el Salvador.
Nosaltres a les nostres comunitats, tots doneu els cors, alerta, tots els doneu. Experimentem la
presència de Jesús enmig nostre (ens fiem del que va dir Ell mateix: On dos o més ... jo sóc
allí). Crema el nostre cor cada dia? O està, més aviat "fofo"? Perquè si és el primer, la nostra
experiència de comunitat és grandiosa, fecunda, positiva, plena de vida ... encara que la nostra
comunitat no sigui "d'un altre món".
Però si és el segon, ai mare, alguna cosa no va bé! perquè la presència de Jesús segueix real
però no mou el nostre cor. Per ventura, aferrats més a altres coses, el nostre cor se’n va darrere
altres déus (el meu, els meus interessos, les meves preocupacions, les meves xafarderies, els
meus desitjos, les meves ... i sempre els meus ...). Potser calgui canviar el xip de la mirada
perquè el cor es mogui per una altra banda. Però per a això cal tenir els ulls molt oberts per
captar la senzillesa que reflecteix aquest favor del germà, aquesta salutació matinera que ens
desperta i alegra, aquesta pau que desprèn el germà gran de la comunitat i que, amb prou
feines pot parlar, o aquest moment d'oració com a comunitat reunida al voltant de la Paraula de
Déu que endolceix moments una mica més amargs ... O aquesta trobada amb alumnes,
beneïda trobada! que retorna il·lusions i és clar! també posa en marxa el cor.
Són moltes les ocasions perquè el cor es mogui. Són diversos els moments perquè oblidant el
nostre, desprenguem l’escalfor humana que té la trobada amb l'altre, sense esperar res a canvi
... només el sentir-se prop construint fraternitat.
Així, Simeó, quan va tenir l'Infant en braços va poder exclamar: "Els meus ulls han vist la
salvació ..." I el cor se li va eixamplar molt, molt perquè es va deixar estimar per un Nen als
braços.
Potser nosaltres, sostenint el nen dels nostres esforços, de la nostra disponibilitat, del nostre
desafiament orant, de la nostra fraternitat... puguem dir amb la resta de germans de la
comunitat: "Els meus ulls han vist la salvació ..."
H. Jesús Miguel Zamora
Secretari General CONFER

LA PREGÀRIA DEL 25
Les persones alegres...
solen transmetre serenor, optimisme i pau;
porten tranquil·litat, bonança i benestar;
ofereixen ànims –ànima- i qualitat de vida.
Les persones alegres...
solen donar cordialitat
i comparteixen la seva felicitat;
intenten donar forces
per continuar, lluitar i estimar;
donen el millor obsequi que és
la veritable amistat.
“Deu ser petita virtut l’alegria;
però tals corrents de llum escampa la vida
que la boira més fosca i la més negra tempesta
són impotents”.
Josep Ma. Alimbau, Paraules per l’alegria, 2001

El metge i escriptor francès F. Rabelais (14921553) que va visitar les principals universitats de
França, va fer estudis de Medicina a Montpeller
i va exercir com a cirurgià a Lió i també va tenir
una experiència cenobítica afirmava: “Les
persones alegres... guareixen”.
Les persones alegres...
solen evitar possibles depressions i malalties;
acostumen a temperar nervis i tensions;
solen calmar crispacions i enfrontaments.
Les persones alegres...
acostumen a ser persones de fe i esperança;
solen ser bondadoses, generoses i caritatives;
aporten joia, jovialitat, somriures
i, de vegades, hilaritat.

En el nostre cor hi ha parts fosques, i és clar que n’hi ha. És la part on habita mig amagat el pecat, aquell
que en moments de tristesa s’aprofita per punxar i treure pau a l’ànima. Avui però l’evangeli no ens
convida a recrear-nos en la foscor sinó en la llum. Qui es recrea en la foscor sovint deixa que aquesta
guanyi; el rostre s’endureix i hi ha un rictus d’amargor que acaba per encomanar-ho tot, també les
nostres relacions.
Viure cristianament, és encendre la llàntia. Exposar-se a aquesta llum perquè sigui ella mateixa la que
acabi esvaint les tenebres que ens amenacen. No és només un gest de bona voluntat, sinó un deixar-se
il·luminar per la Paraula que es va fent vida, i per aquella vida llegida a la llum de la Paraula.
Som conscients de les limitacions de la vida present, però això no és excusa. Ens cal baixar les
resistències, ser valents i deixar que la llum converteixi en un espai diàfan el nostre cor ple de racons i
teranyines. Potser llavors, també el nostre rostre com la nostra vida serà expressió d’una alegria: l’alegria
de qui viu a la llum del Ressuscitat. Recordeu sinó l’esclat de la nit de Pasqua.
Santi Torres, sj

Resposta a les pregàries: En l’alegria del teu Evangeli, escolta’ns, Senyor.

• Perquè visquem amb goig i alegria el do del nostre ministeri lasal·lià i el compartim
amb altres lasal·lians. PREGUEM EL SENYOR.
• Perquè les nostres Comunitats Educatives fidels al carisma de La Salle siguin
evangelitzadores i comunicadores de la Bona Notícia, font i causa de la vertadera
alegria. PREGUEM EL SENYOR.
• Perquè cada un de nosaltres, tot i els contratemps, dificultats, i fins i tot sofriments
visquem amb joia i comuniquem alegria. PREGUEM EL SENYOR.
• Perquè sapiguem transmetre el nostre goig i alegria especialment als desesperançats
i desil·lusionats, als tristos i afligits i a tots els qui pateixen en el seu cos o en el seu
esperit. PREGUEM EL SENYOR.
• "L'alegria omple el cor i la vida sencera dels que es troben amb Jesús", perquè
renovem la nostra trobada personal amb Jesús. PREGUEM EL SENYOR.
• Perquè l’alegria que sentim al cor i expressem enfora susciti vocacions lasal·lianes
compromeses i fermes que es lliurin amb generositat. PREGUEM EL SENYOR.
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...

