https://elblocdel25.wordpress.com
/

Núm. 251 novembre 2017

Aquesta va ser la xerrada que va oferir Sor Lucía Caram
amb motiu de l’Àgora celebrat a La Salle Manresa,
l’alegria de viure. Ens va dir la importància de viure i
conviure tot posant pessics d’alegria enlloc d’estar
instal·lats en la queixa.
També va ser motiu d’alegria el Pols solidari del passat
17 de novembre, tot celebrant els 25 anys de PROIDE.
Una festa solidària per a recordar tot el bé fet aquests
anys i compartir-ho amb les noves generacions. Fer-se
present en aquests esdeveniments ajuda a fer visible la
comunitat lasal·liana i l’esperit solidari.
Els joves lasal·lians es van trobar en la RAJOLA, l’Assemblea de Joves La Salle, aquesta vegada a
La Salle Sant Celoni. Hem de cuidar a aquests joves que també són educadors. I els hem de
cuidar i restar propers perquè són ells els qui contagien el missatge dels valors lasal·lians entre
els infants i adolescents als quals es donen divendres o dissabtes cada tarda i molts caps de
setmana.
Un article de La Vanguardia que recordava la trobada general d’Esplais Cristians a Berga el
passat mes de maig i el Sínode “Els joves, la fe i el discerniment vocacional” ens pot fer pensar
en tot plegat:
No existeix una pastoral juvenil amb més impacte que la del “tu a tu” que comporta el mestratge
del testimoni ordinari. Desitgem que del futur sínode sobre els joves en surtin criteris i
indicacions que concretin aquesta forma d’evangelització. L’animador de pastoral i el prevere
només són reconeguts pels joves després d’una presència propera i a la mateixa alçada. Cal
haver enraonat molta estona des de la proximitat, com diu el Papa Francesc: fent “olor d’ovella”,
perquè reconeguin la proposta evangelitzadora i qui la fa. És obvi que aquest vincle requereix
una inversió en temps i proximitat, i que no és la posició més còmoda, però és imprescindible si
es vol fer un veritable acompanyament. Ara bé, qui hi estigui disposat es trobarà davant uns
joves de bona fe, amb una obertura i disponibilitat grans i sinceres. L’important és apropar-s’hi
i saber-hi estar, des del testimoni sincer, no provocador, però sí capaç d’interpel·lar. Sovint
l’obertura hi és en tots, l’esforç l’han de posar els qui volen transmetre’ls una vivència de fe. I
pel que fa a les formes, cal actualitzar-les al moment present.

Aquest mes ens han comunicat l’inici de la Comunitat Espurnes d’Emmaús. La Salle
Catalunya ha optat per a obrir un nou projecte comunitari adreçat a joves i educadors; fent
un gran esforç per a dotar-lo de recursos humans i materials.
La comunitat està formada per lasal·lians (Joves, Associats, Germans...) amb moltes ganes
de donar i compartir vida. Es troba al cinquè pis de La Salle Gràcia (Barcelona).
Té per objectius crear comunitat, acollir i acompanyar a persones o grups, tant joves com
adults. Especialment en el camp de l’educació, del creixement personal, vocacional i
espiritual.
La comunitat disposa d’algunes habitacions individuals i un parell de dobles. Hi ha una
capella polivalent per desenvolupar l’educació de la interioritat i l’espiritual. Sales de reunió
i treball. Espais per a acollir grups: amb cuina, lavabos, dutxes i sales per a fer dinàmiques,
quedar-se a dormir (al terra)...
De moment la comunitat ha començat a trobar-se regularment, a fer acollida en els seus
espais a Agrupaments, Grups, Germans... També anima la pregària de Taizé a la parròquia
de Sant Joan Baptista de Gràcia, el quart divendres de mes. I d’altres projectes que ja estan
en marxa.
Volen que els coneixem i ofereixen els espais i propostes de la comunitat. Els agradaria molt
que ens sentim convidats a participar i construir aquest projecte, junts.
Per a contactar ho podeu fer a través: de l’email de la comunitat,
espurnesdemmaus@lasalle.cat, també a través del seu director, el Gmà. Joan Escalé.

LA PREGÀRIA DEL 25

SENYOR, M'HAS SEDUÏT I M'HE DEIXAT SEDUIR;
HAS VOLGUT FORÇAR-ME I TE N'HAS SORTIT
(Jer 20, 7)
Com m’agradaria tenir ulls d’àliga, cor de nen
i una llengua brunyida pel silenci!
Toca el meu cor, Senyor Jesucrist;
toca’l i veuràs com desperten els somnis
enterrats en les arrels humanes
des del principi del món.
Els meus desitjos més recòndits, sense saber-ho,
et reclamen i t’invoquen.
Els meus anhels més profunds et busquen
impacientment.
SENYOR, M'HAS SEDUÏT I M'HE DEIXAT SEDUIR;
HAS VOLGUT FORÇAR-ME I TE N'HAS SORTIT
(Jer 20, 7)
Ets el pols del món, el meu Senyor Jesucrist.
Ets el sentit de la meva vida,
el principi i la finalitat de tot;
teu és el temps i l’eternitat.
Tu, Jesucrist, ets l’amo de la Història.
Enlluernat el meu cor davant de tanta meravella,
m’inclino per a dir-te:
per a tu serà el foc de la meva sang,
tu seràs el meu camí i la meva llum,
la causa de la meva alegria,
la raó de la meva existència
i el sentit de la meva vida;
la meva brúixola i el meu horitzó, el meu ideal,
fora de tu ni hi ha res per a mi.
SENYOR, M'HAS SEDUÏT I M'HE DEIXAT SEDUIR;
HAS VOLGUT FORÇAR-ME I TE N'HAS SORTIT
(Jer 20, 7)

Avui, la Paraula de Déu tracta el tema cabdal de la resurrecció dels morts. Es curiós que, com els
saduceus, no ens cansem de fer preguntes inútils i sobreres. Intentem solucionar les coses del més enllà
amb criteris d'aquí baix, quan en el món que vindrà tot és diferent (Lc 20,35). Partint de criteris
equivocats, arribem a conclusions errònies.
Si ens estiméssim més i millor, no ens estranyaria que al cel no hi hagués l'exclusivisme de l'amor que hi
ha aquí baix, del tot comprensible a causa de la nostra limitació, la qual ens fa difícil poder sortir dels
nostres cercles més propers. Però al cel ens estimarem tots i amb un cor pur, sense enveges ni recels, i
no solament l'espòs o l'esposa, els fills o els de la nostra sang, sinó tothom, sense excepcions ni
discriminacions, puix «el veritable amor assoleix una gran força» (Sant Paulí de Nola).
Ens va molt bé sentir aquestes paraules de l'Escriptura que surten dels llavis de Jesús. Ens va bé, perquè
a nosaltres ens podria passar que, agitats per tantes coses que no ens deixen ni temps per pensar i
influïts per una cultura ambiental que sembla negar la vida eterna, estiguéssim com tocats pel dubte
respecte a la resurrecció dels morts. Moisès mateix ho indica clarament en el passatge de la Bardissa,
quan diu que el Senyor és el Déu d'Abraham, Déu d'Isaac i Déu de Jacob. Ell no és Déu de morts, sinó de
vius, perquè gràcies a Ell tots viuen» (Lc 20,37-38).
Mn. Ramon CORTS

Resposta a les pregàries: Des d’una alegria compartida, escolta’ns, Senyor.

• Perquè seguint el lema d’enguany la teva alegria, la meva seguim sembrant amb
alegria la llavor vocacional. PREGUEM EL SENYOR.
• Perquè no perdem l'alegria de la nostra vocació, la il·lusió en la nostra missió i la
plenitud en la nostra vida. PREGUEM EL SENYOR.
• Perquè sapiguem ser testimonis propers i joiosos. PREGUEM EL SENYOR.
• Perquè en la nostra Comunitat Lasal·liana visquem amb goig la fe, la fraternitat i el
servei. 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...

