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Aquest mateix mes recordem Sant Jaume Hilari. Hem pogut conservar i
conèixer molta de la seva correspondència. En una de les seves cartes
afirmava: l’obra de misericòrdia més valuosa és: animar, engrescar, i
sembrar l'esperança i el bon humor. Nosaltres ens podem preguntar: “Som
sembradors d’esperança? Quines són les llavors que sembrem dia a dia?”
En David Guindulain, jesuïta, rector del santuari de la Cova de Manresa, va ser un dels
ponents en la formació de Coordinadors/es de Pastoral, a Tarragona. Dintre de les
dinàmiques i exposicions sobre l’acompanyament, interpel·là els participants sobre llur
vocació i què feien per alimentar-la durant el curs. I encara més, què feien dia a dia. I és que,
la vocació no és un fi en sí mateixa; sinó una manera de caminar i de ser cristià compromès
amb el Regne. I cal “regar la vocació” dia a dia.
Què transmeten les nostres paraules, els nostres gestos, la nostra vida? Som coherents
entre el que diem i fem?, entre el que fem i som? Entre el que diem i el que som? A què
dediquem més temps durant el dia: ¿a la queixa sobre la Comunitat o sobre la Missió o sobre
la Família? ¿O a la construcció de Comunitat o de Missió o de Família?
Algunes persones pensen que no es dediquen prou esforços a trobar vocacions lasal·lianes
i encara menys de Germà. Però, les persones que tenim al nostre voltant, què és el que
perceben de nosaltres? Ens veuen contents i contentes amb la vocació i estat de vida a la
qual Déu ens ha cridat? O ens veuen en el plany, en la seriositat, en la tristor, en el
hieratisme... “deixeu que els morts enterrin els seus morts”.
Ahir celebràvem a Sant Francesc de Sales. Alguna de les frases que se li atribueixen ens
poden ajudar a il·lustrar això que parlem. És coneguda aquella que diu que un sant trist és
un trist sant; i una altra que afirma que es cacen més mosques amb una gota de mel que amb
un barril de vinagre.
Aquest és el missatge de la llegenda Cherokee dels dos llops:
Un matí un vell indi Cherokee li va explicar al seu nét sobre una batalla que ocorre a
l'interior de totes les persones.
L’avi li va dir: "Fill meu, la batalla és entre dos llops dins de tots nosaltres. L’un, que es
diu Dolent, és ira, enveja, gelosia, tristesa, pesar, avarícia, arrogància, autocompassió,
culpa, ressentiment, inferioritat, mentides, fals orgull, superioritat i ego.-“
"L'altre, que es diu Bé, és alegria, pau, amor, serenitat, humilitat, bondat, benevolència,
empatia, generositat, veritat, compassió, fe i esperança."
El nét ho va meditar per un minut i després va preguntar al seu avi: “Quin llop guanya?”
El vell Cherokee va respondre, "Aquell a qui tu alimentis."

David

Lídia

No et rendeixis, encara estàs a temps
d'assolir i començar de nou,
acceptar teus ombres, enterrar les teves pors,
alliberar el llast, reprendre el vol.
No et rendeixis que la vida és això,
continuar el viatge, perseguir els teus somnis,
destravar el temps, córrer la runa
i destapar el cel.

Som tan sols papers tacats,
en tots els sentits.
Tacats pels nostres pecats,
trencats per les nostres incoherències,
trepitjats per l'enveja d'altres.
Però som també papers
acolorits per la teva Lletra, Senyor,
gravada en els nostres cors.
Les paraules del teu consol,
els versos que altres ens van dir;
som només això,
el que altres ens van voler.
Vull, Senyor, ser només el teu paper;
blanc d'humilitat,
sense arrugues per la senzillesa.

No et rendeixis, si us plau no cedeixis,
Tot i que el fred cremi,
tot i que la por mossegui,
encara que el sol s'amagui,
i es carrer el vent,
encara hi ha foc en la teva ànima,
encara hi ha vida en els teus somnis.
Perquè la vida és teva i teu també el desig,
perquè ho has volgut i perquè t'estimo.
Perquè hi el vi i l'amor, és cert.
Perquè no hi ha ferides que no curi el temps.
Obrir les portes, treure els panys,
abandonar les muralles que et van protegir.
viure la vida i acceptar el repte,
recuperar el riure, assajar el cant,
baixar la guàrdia i estendre les mans,
desplegar les ales i intentar de nou,
celebrar la vida i reprendre el cel.

On es plasmin per sempre
la sang de l'oprimit,
la llàgrima del pobre,
i la suor de l’honrat.
On cada nit,
escriguis Tu l'encant.

No et rendeixis, si us plau no cedeixis,
Tot i que el fred cremi,
tot i que la por mossegui,
tot i que el sol es pongui i es carrer el vent,
encara hi ha foc en la teva ànima,
encara hi ha vida en els teus somnis

I tant de bo que aquesta novel·la,
que sóc jo però que és teva,
puguin llegir-la uns altres ulls
i sigui alè i consol,
companyia i afecte.

Perquè cada dia és un començament nou.
Perquè aquesta és l'hora
i el millor moment.
Perquè no estàs sola. Perquè jo t'estimo.
Mario Benedetti

En aquell temps Jesús s'aparegué als onze
i els digué: «Aneu per tot el món i
prediqueu a tothom la Bona Nova de
l'evangeli. Els qui creuran i es faran
batejar, se salvaran; els qui no creuran,
seran condemnats. Els qui hauran cregut
faran miracles com aquests: expulsaran
dimonis pel poder del meu nom, parlaran
llenguatges nous; si agafen serps amb les
mans o beuen metzines no els faran cap
mal, els malalts a qui hauran imposat les
mans, es posaran bons».

Segons el relat de la història de la salvació, la formació d’un poble que ell pugui anomenar seu, és
una de la raons inequívoques de la decidida determinació del Senyor. La formació d’aquest poble –
vinculat per una aliança santa amb Déu– és part integrant del pla de salvació, santificació i
glorificació en el seu nom.
Els profetes recorden insistentment a Israel que l’aliança exigeix que les relacions entre els grups
socials que l’integren s’han de distingir per la justícia, la compassió i la misericòrdia.
Quan Jesús es disposa a segellar la nova aliança en la seva pròpia sang, la primera pregària que fa al
Pare és que aquells que el Pare li donarà siguin u, com ell i el Pare són u. En ser conscients
responsablement de la seva unitat en Jesús, els cristians participen de la glorificació de Crist davant
del Pare, de la mateixa glòria que ell tenia a la seva presència abans que el món existís. Per això, el
poble de l’aliança s’ha d’esforçar sempre per ser una comunitat reconciliada – una comunitat que
per ella mateixa és un signe efectiu per a tots els pobles de la terra de la manera de viure en justícia
i pau.
Materials Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians 2018

Resposta a les pregàries: En espera de la unitat i de la pau, escolta’ns, Senyor.

• Preguem pel papa Francesc, que presideix en la caritat l’Església catòlica, pel
Patriarca ecumènic de Constantinoble i pels altres Patriarques de l’Orient. Preguem
per l’Arquebisbe de Canterbury, per tots els pastors luterans, i pels responsables de
totes les confessions cristianes, perquè el Senyor els il·lumini en el diàleg i els ajudi a
trobar el camí de la unitat. PREGUEM EL SENYOR.
• Preguem pels nostres germans d’arreu del món, on hi ha guerra, violència i mort, que
la humanitat desisteixi de les armes per resoldre els conflictes; i la pau, fonamentada
en la justícia i en el dret, floreixi a tot el món. PREGUEM EL SENYOR.
• Perquè nosaltres mateixos siguem signes de reconciliació els uns pels altres i ens
manifestem plens de bondat i de comprensió els uns pels altres. PREGUEM EL
SENYOR.
• Perquè en la nostra Comunitat Lasal·liana siguem sembradors d’esperança, visquem
la fe, contagiem alegria i el nostre exemple susciti vocacions compromeses. 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...

