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Qui ho havia de dir quan es va començar amb l’esperit d’aquest full de pregàries
que arribaríem al número 250.
El Gmà. Cesc Ferré va començar l’aventura i la van continuar els Germans Josep Padró (ACS),
Josep Canal i Javi. En el Número 238 el Gmà. Josep Guiteras recordava quina és la seva finalitat:
“El 25” ens recorda que hem de pregar per les vocacions que és el que fa aquest escrit que ha
anat canviant de format i que s’ha anat adaptant als temps, estils i moments. No podem perdre
la memòria de les coses importants. I segueix sent molt important que seguim pregant i
demanant al Senyor vocacions de Germà i vocacions d’Educadors cristians.
El Foro de Justicia y Solidaridad Arlep, celebrat a Madrid els passats 18
i 19 d’octubre, ens ha recordat la importància de l’educació per la
justícia (JUSP). La trobada tenia per objectiu de renovar el pla
d'educació en la justícia, la solidaritat i la pau, acostant als alumnes i
les alumnes les realitats concretes de les persones més vulnerables. En
el fòrum van participar membres dels Equips d’Animació del Districte i
dels Sectors i representants de centres educatius, inclosos els
socioeducatius, i les ONGD lasal·lianes.
En el caràcter propi de La Salle es reflecteix que “l'escola lasal·liana té com
a meta que els nens i joves coneguin, interpretin i transformin el món, és a
dir, que siguin persones i ciutadans responsables. Insistim en la importància
de l'ecologia i del respecte a la integritat de la creació, la pau, els drets
humans i del nen i la cooperació desinteressada per a l'assoliment del bé
comú”.
Amb aquestes finalitats també va néixer fa 25 anys PROIDE. 25 anys de
solidaritat per a la transformació social i el dret a l’educació. El pròxim
diumenge 29 recordarem aquesta cooperació internacional amb Togo,
Madagascar, Guatemala, Perú i el Líban, tots hi som convidats a la festa. Els
Centres Educatius també faran un Pols solidari el dia 17 de novembre i pot
esdevenir record Guiness.
Felicitats pels 25 números! Felicitats pels 25 anys de PROIDE!

El meu nom és Borja i avui m’ofereixen l'oportunitat de
compartir amb vosaltres la meva experiència amb
aquestes línies.
Si parlo de la meva experiència de vida espiritual, de la
meva vivència... sens dubte començaria, continuaria i
acabaria recordant a persones concretes. Si hagués de
resumir la meva experiència de Déu hauria de dir que
es resumeix a la cara de moltes persones, nens i nenes,
joves i adultes, que m'he anat trobant per aquí i per allà
i que m'han acompanyat en el camí.
He tingut la fortuna que la Missió m'hagi portat a
diferents països en els quals m'he trobat i re-trobat amb
Déu a través d'elles. Persones de diferents edats, de
diferents cultures, en diferents situacions socials,
econòmiques i vitals, de diferents religions o vivències
espirituals i amb diferents formes d'entendre la vida. En
aquestes persones és on per a mi sempre ha aparegut
el rostre de Déu.
Per a mi, Déu sempre ha estat i està present en el cor,
la mirada i la necessitat de l'altre. La meva experiència
de Déu no és la de qui m'ensenya a estimar de primera
categoria i de segona categoria, no m'ensenya a
estimar més a la que comparteix la meva fe, la meva
cultura (en el cas en què només tingués una), el meu
país, la meva frontera, la meva situació social o
econòmica. La meva experiència de Déu m'ensenya a
estimar l'altra persona sense adjectius.
Si faig una acció de gràcies pels que m'han ensenyat
Déu començaria sens dubte per la meva família i pels
meus pares i l'amor incondicional que sempre m'han
ensenyat i que avui dia Ana i jo seguim transmetent a
la nostra filla i al nostre fill. El meu agraïment continua
pels passadissos que recorria en el meu col·legi a
Bilbao sent un nen i els pòster que algun Germà tenia
al seu despatx i que em feien pensar i somiar en un món
millor, en un món sense violència i sense guerres.
Continua amb els Germans missioners que compartien
les seves experiències amb nosaltres, alumnes d'EGB.
El meu agraïment, sens dubte, passa per les persones
que la vida em va regalar treballant a Amèrica Llatina i

de les que vaig aprendre mil i una lliçons, de les mestres
i mestres que treballant en un despatx, a l'escola més
humil o a l'ombra d'un arbre, sense pissarres digitals,
sense ordinadors, gairebé sense recursos aconseguien
que cada minut de la seva classe fos un doctorat. Per
la família que em va regalar i de la qual aprenc cada
dia.
També continua avui dia amb les companyes i
companys que des de la seva tasca social i educativa
em demostren la seva vocació pel que més ho
necessita, la seva vocació per acompanyar en el seu
procés de vida a qui se sent abandonada, per
acompanyar-lo en la seva educació, per acompanyar a
la jove i al jove que intenta tirar endavant buscant i
preparant-se per un treball que sempre és digne.
A totes elles i a la meva comunitat els estic enormement
agraït per ensenyar-me que Déu està en cada persona,
i que no es tanca en pedres, en fustes tallades o en
torres altes.
El Déu de La Salle m'ensenya a descobrir trepitja la
terra, moltes vegades descalç, té nom de dona, dorm
sota el pont de Gehry, al caixer del meu banc, està en
qui lluita perquè els fantasmes del seu cap no li dominin,
lluita per aconseguir una feina i no entén de mapes ni
de murs, ni de tanques, ni de vestits. El Déu de La Salle
m'ensenya és un Déu que estima i que estima sense
discriminar i que et compromet, un Déu que estima com
estimen els empobrits, els nens i les nenes, sense
interessos, amb tot el cor i amb tota la necessitat.
Gràcies per la donar-me l'oportunitat de compartir
aquestes línies i que la vida ens segueixi regalant
persones de les que preocupar-nos i persones a les que
estimar, persones que viuen i pensen de formes
diferents, persones que formem una enorme i diversa
comunitat, perquè aquí, perquè en elles, perquè en
totes elles estarà Déu.
Borja Doval,
Coordinador
Obres Socioeducatives Arlep
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LA PREGÀRIA DEL 25
Desvetlla'ns, Senyor, amb la teva presència
i encoratja’ns des del matí
la creació, la solidaritat,
la crítica constructiva, la profecia.
Tu ets, Senyor, la llavor,
la terra bona, la brisa,
la saba, la consciència,
l'aigua, la salvació per aquest món.
La insolència dels joves,
del buit, l'atreviment ... no té límits,
però la paciència del Senyor sobrepassa
i ens mostra el camí de la vida.
Seu, Senyor, a la nostra taula.
Entra per la porta.
Les teves paraules són d'alè i de trucada;
de vegades acullen i altres inquieten.

Allibera'ns, Senyor, d'una vida vulgar.
Protegeix-nos de la inèrcia,
aviva la nostra sensibilitat davant les incerteses
i enforteix la nostra voluntat per afrontar-les.
Un corrent de superficialitat
ens crida a la rutina
i encara que no ho desitgem,
ens porta a la deriva.

Avui, en llegir aquest fragment de l'Evangeli, ens adonem que cada persona és un administrador: a tots,
en néixer, se'ns dóna una herència en els gens i unes capacitats per a realitzar-nos en la vida. Descobrim
que aquestes potencialitats i la vida mateixa són un do de Déu, ja que nosaltres no hem fet res per
assolir-les. Són un regal personal, únic i intransferible, i és el que ens dóna la nostra personalitat. Són els
“talents” dels que ens parla Jesús mateix (cf. Mt 25,15), els quals hem de fer créixer durant la nostra
existència. Unes capacitats per a realitzar-se plenament, però amb la possibilitat de comunicar-nos amb
els altres i compartir aquests valors.
«Estigueu a punt també vosaltres» (Lc 12,40), aquesta exhortació significa una crida a la fidelitat, mai
subordinada a l'egoisme. És la nostra responsabilitat de saber “donar resposta” als béns que hem rebut
amb la nostra vida. «Coneixent la voluntat del seu amo» (Lc 12,47), és el que anomenen la nostra
“consciència”, i és el que ens fa dignament responsables dels nostres actes. És de justícia i amor una
resposta generosa per part nostra vers la Humanitat, vers cadascun dels éssers vivents..
Mn. Josep Lluís SOCÍAS

Resposta a les pregàries: Compartint la vida, escolta’ns, Senyor.

• Perquè recolzats en la inspiració de Sant Joan Baptista de La Salle seguim sembrant
amb fermesa i constància la llavor vocacional. PREGUEM EL SENYOR.
• Perquè no perdem l'alegria de la nostra vocació, la bondat en la nostra missió i el
discerniment en la nostra vida. PREGUEM EL SENYOR.
• Per ser creïbles i entrar en sintonia amb els joves, estiguem atents a les seves
inquietuds i, sapiguem "perdre" temps escoltant les seves peticions i desitjos.
PREGUEM EL SENYOR.
• Perquè en la nostra Comunitat visquem de manera fraterna i apostòlica la paraula de
l'Evangeli: "Veniu i veureu”. 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...

