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LA IDENTITAT DEL GERMÀ COM MISTERI DE COMUNIÓ PER A LA MISSIÓ.  

 LA «FRATERNITAT» COM DO QUE ES REP «MISTERI». 

 DO QUE ES «COMPARTEIX», «COMUNIÓ». 

 DO QUE ES «LLIURA», «MISSIÓ». 

                                                   IDENTITAT I MISSIÓ DEL RELIGIÓS GERMÀ A L’ESGLÉSIA N. 4 
 

 PAX    242  MAIG 2016 
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Alba naixent d’estrelles coronada. 

Ciutat de Déu que somià David, 

als vostres peus la lluna s’és posada, 

el sol sos raigs us dóna per vestit. 

 

Dels catalans sempre sereu princesa, 

dels espanyols, estrella d’Orient: 

sigueu pels bons pilar de fortalesa; 

pels pecadors el port de salvament. 

 

Doneu consol a qui la pàtria enyora 

Se’ns veure mai els cims de Montserrat; 

en terra i mar oïu el qui us implora; 

torneu a Déu els cors que l’han deixat. 

 

Amb vostre nom comença nostra història. 

I és Montserrat el nostre Sinaí. 

Siguin per tots l’escala de la Glòria 

eixos penyals coberts de romaní. 
 



3 
 

EDITORIAL 
 

US PRESENTEM EL NÚMERO 242 DE PAX 

MAIG 2016 
 

ELS GERMANS S’EXPRESSEN... 

ELS GERMANS ES COMUNIQUEN... 

 

Us oferim el n. 242 de PAX en aquest mes de maig que, com és tradició, té ressonàncies marianes 
i del Fundador. Hi trobareu textos en aquest sentit, dues insistències que reclamen la nostra 
atenció: el recurs a la Verge Maria i al Fundador, són «d’ahir, d’avui i de sempre». 

Ens trobem immersos en diversos reclams: la REGLA REVISADA, els CAPÍTOLS GENERAL I 
DISTRICTAL, la Instrucció “IDENTITAT DEL RELIGIÓS GERMÀ EN L’ESGLÉSIA”, el clima creat per 
L’ANY DE LA VIDA CONSAGRADA, el document CONTEMPLAD de la CIVCSVA adreçat als consagrats 
i consagrades, l’esperança que s’obre a l’Església amb la TROBADA DEL PAPA FRANCESC AMB EL 
PATRIARCA KIRIL, l’Exhortació Apostòlica postsinodal “AMORIS LAETITIA” sobre la família, i 
encara, per damunt de tot, JUBILEU DE LA MISERICÒRDIA. I a més, se’ns invita a considerar les 
propostes de PASTORAL tan recomanades en els Capítols General i Districtal. De tot ens cal 
prendre’n consciència i realitzacions en les nostres vides personalment i comunitària. No ens 
podem queixar de manca de temes per a les nostres reunions comunitàries. Coratge! 

Trobareu l’interessant comentari que el G. Álvaro Rodríguez fa de la Instrucció “Identitat i missió 
del religiós germà en l’Església” aparegut a la Revista Vida Religiosa. Amb la claredat que el 
caracteritza dóna un bon coneixement d’aquest document, important per a  nosaltres i per a tota 
l’Església. 

També trobareu diferents aportacions dels Germans sobre oració, reflexions puntuals de reflexió 
en el caminar de la nostra vida, experiències viscudes, opinions reflectides, orientacions sobre 
lectures i altres temes d’interès que incideixen en la nostra experiència personal. 

Cada vegada hi ha dues pàgines de links sobre temes complementaris a les inquietuds que avui es 
viuen, als que podeu accedir només clicant-los.  

Com podreu observar tot el contingut de PAX pretén informació i formació, tenint en compte que, 
sobretot avui, estem en constant període de formació permanent, instats per l’accelerada 
evolució dels nostres temps, que sembla ben bé que cada any és ben diferent de l’anterior i que 
evolucionem avui en cinc anys més que els nostres avis en un període de cent anys. O no?  

Ens aporten caliu familiar els testimonis atorgats als nostres Germans Màrius Àlvarez i Fermín 
Hermosilla, que ja ens han precedit i que, com tants que hem conegut, ens serveixen de referents. 

Que tot plegat sigui pel bé del nostre present i del nostre futur. 

 

El Consell de Direcció de PAX 
GG. Lluís Diumenge, Josep Maria Pons,  

Miquel Xancó i Jaume Pujol 
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El nostre Fundador no va estar present a l’Institut 
solament fins el 1719, any del seu decés, sinó que ha 
estat fundant durant tots els 336 anys de la vigència 
del nostre Institut: 39 anys en vida seva i 297 després 
del seu decés. Amb esperit esperançat pensem que 
seguirà fundant en el futur. En vida consultava 
freqüentment els Germans en successives reunions 
amb ells i en els Capítols Generals de Vaugirard 
(1694) i Sant Ion (1717) convocats per ell mateix. A 
partir de 1719 ha continuat estant-hi present, doncs 
sempre hi ha hagut una referència explícita de 
fidelitat al Fundador en cada un dels següents 

Capítols Generals fins el 45è tingut l’any 2014. Això és inqüestionable. Sempre s’ha tingut en compte la 
persona del Fundador, els seus escrits, sobretot la Regla, les Meditacions i la Guia de les Escoles i, al mateix 
temps, s’han incrementat les investigacions pels estudis lasal·lians sempre amb la finalitat de “respondre a 
les demandes dels signes dels temps, com ho va fer el Fundador en vida i ho hauria seguit fent constantment”. 
De manera que podem dir que el Fundador ha continuat i seguint fundant també després de la seva mort. 

Coneixem el context dels segles XVII-XVIII sobre els que va reaccionar el Fundador. Avui, nosaltres amb la 
referència al Fundador hem de reaccionar responent a les demandes del segle XXI. 

El context del segle XXI ens apareix amb un procés d’evolució accelerat i brusc que, o bé, ens hi podem sentir 
superats i ofegats, o bé, tanquem els ulls perquè ens afecti el 
mínim possible, o bé impulsats per la força del carisma seguim 
il·lusionats pel futur de l’Institut. Les dues primers actituds no 
serien lògiques amb un projecte de vocació religiosa lasal·liana i 
amb els compromisos públics que hem fet. Hi ha seriosos 
esdeveniments d’Església i d’ecumenisme, d’Institut, polítics, 
socials, d’atemptats a la salut i pervivència del nostre planeta, de 
violències, guerres, persecucions religioses, problemes 
d’emigrants i de refugiats, problemes en el món de l’educació de 
la infància i encara amb un llarg etcètera, que reclamen la nostra 
atenció. De tot plegat, encara que no ho podrem solucionar com 
voldríem, tampoc podem tancar-hi els ulls. De res de tot això ens 
podem desentendre, ni angoixar-nos, però sí haurem de prendre 
una actitud evangèlica i profètica per aportar en bé del Regne que 
Jesús establí ja en aquest món i des de la joia pròpia de les 
benaurances.  

“Heu d’estar animats d’un zel tan gran que us mantingui conscients que és Déu qui us ha 

cridat i destinat a aquesta funció com a operaris de la seva vinya. Treballeu-hi, doncs, 

només per Ell, amb tot l’afecte del vostre cor” (MTR 9,1). 

 

JB de La Salle 

travessa un període 

de dubte. 

Després d’una estada a 

Grenoble, es retira 

a Parmènia. 

Sor Lluïsa el persuadeix 

a reprendre el guiatge 

dels Germans 
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Certament que es treballa per aportar al màxim la nostra col·laboració. Esperonats per l’Any de la vida 
Consagrada, ja conclòs, se’ns donen trajectòries ben marcades: l’Any Jubilar de la Misericòrdia, l’Exhortació 
Apostòlica Evangelii Gaudium, l’Encíclica Laudato si, la Instrucció sobre la “Identitat i missió del religiós 
germà.  També ens ha arribat recentment l’Exhortació Apostòlica sobre la Família “Amoris laertitia”, etc. a 
més del nombre important d’orientacions que ens plouen per l’acció incessant del Papa i d’estudis en 
Congressos i sessions diverses, tot facilitat pels mitjans de comunicació. Tot plegat esdevenen interpel·lacions 
a la nostra responsabilitat com part integrant que som de l’Església i del món.  

I referent al nostre Institut, Districte i Sector no estem desemparats. Ens sentim acompanyats pel Fundador 
a través dels treballs dels recents Capítols General i de Districte ARLEP, de la Regla revisada i de tantes 
orientacions que se’ns proporcionen a través de les diverses reunions de Consells i grups d’estudi, sempre amb 
tot l’interès de respondre als nostres temps i seguint fundant i refundant l’Institut  amb el carisma identitari 
de sempre. 

És responsabilitat de vocació i de compromís públicament contret. És responsabilitat de tots el «discernir en 
comunitat» tot plegat en el sentit expressat en la Regla 56.3: “Les reunions constitueixen un temps privilegiat 
de reflexió a la llum de l'Evangeli. Els Germans hi expressen el seu parer, presenten propostes i comparteixen 
les seves experiències i coneixements. Les consideren necessàries per a la vida de la comunitat i hi participen 
de bona gana”. Els esdeveniments i documents que ens arriben no són per ser merament arxivats, sinó que 
són matèria molt apropiada (i afegiria obligada) per les nostres reunions comunitàries i no solament de 
lectura personal. 
 
L’INSTITUT AVUI ÉS DIFERENT DEL QUE FUNDÀ LA SALLE? 

NO. Al menys no ho ha de ser. Com que tota identitat és mòbil, amb el procés del temps «s’és el mateix» 
encara que «no de la mateixa manera». Això és una realitat en cada persona i en cada institució. 
Essencialment és el mateix Institut; el que ha canviat són unes modalitats que responen a un nou context. 
Allò que va originar l’Institut en els segles XVII-XVIII ha de ser el mateix que ha d’assegurar la seva continuïtat. 

En el temps del Fundador es vivia reclòs socialment i es predicava la fugida del món; avui es demana 
l’encarnació amb el món que s’ha de salvar: anar a les perifèries, als marginats, refugiats, pobres, etc. És 
llenguatge habitual avui de l’Església i de l’Institut i també hi ha realitzacions ben concretes, com és la 
iniciativa FRATELLI. 

El Fundador reaccionà amb unes actuacions en el context del seu temps. Avui reaccionaria igualment i sempre 
amb unes actuacions a la llum de l’Evangeli. Si llavors va tenir capacitat de fundar conjuntament amb els 
primers Germans també la tindria avui de refundar conjuntament amb nosaltres (o nosaltres amb ell). De fet, 
les orientacions del Papa, de la mateixa Regla, dels Superiors ens estan portant a una nova modalitat 
d’Institut, tot i sent essencialment el mateix que fundà La Salle amb els primers Germans. 

Allò que va fer fundar l’Institut és el mateix que l’ha de refundar al segle XXI 

I és l’ESPERIT DE FE-ZEL. Aquí la «regla d’or» i la clau per obrir-nos vers el futur, certament. 
Rellegim-ho i meditem-ho atentament: 

"L'esperit d'aquest Institut és l'esperit de fe", que mou 
els Germans a "no considerar res sinó amb els ulls de 
la fe, a no fer res sinó amb la mira en Déu, i a atribuir-
ho tot a Déu". Per la fe, els Germans jutgen totes les 
realitats terrenes a la llum de l'Evangeli. Per la fe, els 
Germans troben Déu en els seus treballs, 
preocupacions i alegries. Per la fe, els Germans 
aprenen a discernir, en tot esdeveniment i en tota 
persona, particularment en els pobres, un signe i una 

crida de l'Esperit. Per la fe, els Germans, "cooperadors de Jesucrist", consagren tota la seva 
existència a l'edificació del Regne de Déu a través del servei educatiu. Per la fe, com el seu Fundador, 
els Germans s'abandonen, a Déu que els condueix. 
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L'esperit de fe inspira en els Germans un zel ardent en favor d’aquells que els són confiats i per 
col·laborar amb els qui comparteixen el mateix propòsit. Aquest zel, vivificat per l'Esperit Sant, 
anima la seva oració apostòlica i totes les activitats del seu ministeri educatiu. El compromís 
apostòlic és una part integrant de la consagració dels Germans a Déu. L'esperit de l'Institut requereix 
que tots els seus membres estiguin imbuïts de zel, a la llum de la vida i ensenyaments del Fundador. 
(Regla 1,6.7). 

L’esperit de fe no és només una actitud espiritual, sinó que abraça plenament el nostre món des d’un 
dinamisme espiritual, des de Déu. La dimensió de zel ho acaba d’aclarir. Esperit de «fe-zel» constitueix una 
unitat vital en cada Germà, en cada comunitat i en tot l’Institut. No hem de separar una dimensió de l’altra. 
Els mers espiritualistes no estan en l’òrbita lasal·liana com tampoc hi estan els que redueixen la missió a un 
brogit d’activitats apostòliques descurant l’aspecte espiritual. Des d’una espiritualitat viscuda pren sentit la 
missió. És l’aspecte espiritual el que ha de conduir a la missió. La missió no és el que fa cadascú sinó el que 
«viu i fa» cadascú amb la comunitat ministerial. La missió consta d’obres apostòliques, però les obres 
apostòliques no són missió si no van impulsades des d’una experiència d’esperit de fe. Si només volem 
sobreviure ens marcirem i pansirem progressivament i morirem. 

L’esperit de fe ens allibera de tot neguit. Tot mirat i discernit amb els ulls de la fe, amb la mira en Déu i 
atribuint-ho tot a Déu. Això ens demanarà ser escoltadors de la Paraula de Déu, discernida en Capítols, 
reunions districtals, reunions comunitàries, i així prendre les decisions que calguin. Com ho feu el Fundador 
amb els primers Germans. 

Una altra font de força ens ho és la «consagració baptismal» que hem ratificat públicament amb la 
consagració religiosa, definida aquesta com una forma de consagració particular, peculiar i especial de la 
consagració baptismal. 

Prou sabem que, encara que tinguem jubilació de tasques 
escolars, no tenim jubilació de la missió. Ens cal preparar-nos, 
formar-nos i mentalitzar-nos per quan ens arriba la jubilació 
laboral. No existeix la jubilació religiosa. Per tant, d’acord 
amb les limitacions de l’edat tots podem aportar quelcom. El 
ministeri no s’identifica amb una tasca concreta, sinó que tota 
la comunitat se sent animada per una espiritualitat de 
comunió. Se’ns demana ser experts en comunió i en 
fraternitat, per alguna cosa ens denominem germans. El 

vertader savi aprèn sempre, és un principiant, té capacitat d’escoltar i crear. 

Per a tots és molt important el testimoni de vida consagrada, i pels Germans Grans és el que es té més a 
l’abast. Un testimoni dels consells evangèlics que hem professat pels vots: per la castedat, una experiència 
d’amor a Déu i als germans; per la pobresa, compartir i estar disponibles per construir la fraternitat; per 
l’obediència la recerca de la voluntat del Pare en la fraternitat animada per l’Esperit Sant. I tot això perquè el 
nostre testimoni es faci creïble i en funció de la missió. 

Però a més, pel nostre primer vot d’associació, conjuntament amb el d’estabilitat, contribuïm a una cohesió 
entre tots, intensificant l’esperit fratern per una disponibilitat en funció de la missió. En bé de la missió el 
Fundador ens estimularia a associar-nos amb els laics, tal com ens diu la Regla, que certament crec seria 
plenament aprovada pel nostre Fundador i ens ho insistiria. Fem-ne cas. Per tot plegat, se’ns demana 
«exagerar en fraternitat» perquè el món cregui. L’espiritualitat, la fraternitat, l’associació són font i força per 
la missió. 

No hem de posar el vi nou en bots vells. Seria el cas d’una adaptació institucional innovadora amb deficient 
espiritualitat o esperit de fe. Hi ha el perill d’un activisme disgregador viscut amb anèmia (mancat de forces) 
i anòmia identitària, que acaba per cansar i esgotar tot buidant les motivacions vocacionals evangèliques. Cal 
evitar una vida ancorada, fossilitzada, esmorteïda, que no contagia.... “Fes-te capacitat i et faré torrent”, 
digué Crist a Santa Caterina de Siena. L’alegria de la vida consagrada passa per la creu de Crist... com en Maria 
i en el nostre Fundador. Per tant, envoltats de tants esdeveniments de tot tipus, aquests esdevenen 
oportunitats per a la nostra nova etapa de l’Institut, és a dir, de la refundació en la que hi estem 
compromesos. 

Sant J-B. De    

La Salle 

ERA UN IL·LÚS ! 

Qui ho deixa tot 

per un carisma? 
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ENVOLTATS DE MITJANS DE 
REFUNDACIÓ 

“La fraternitat dels religiosos 
germans és un estímul per a tota 
l’Església, perquè fa present el 
valor evangèlic de les relacions 
fraternes horitzontals, en front de 
la temptació de dominar, de 
recerca del primer lloc, de 
l’exercici de l’autoritat com poder: 
Vosaltres no us feu dir mestre, 
perquè de mestre només en teniu 
un i tots vosaltres sou germans” 
(Mt 23,8.9). 

Identitat i missió del religiós 
germà en l’Església 7 
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El Papa clausura el Año de la Vida Consagrada 
“Llamados a ser hombres y mujeres del encuentro”, 

 
Homilía del Papa Francisco en la clausura del Año de la Vida Consagrada 

 

Hoy ante nuestra mirada se presenta un 
hecho simple, humilde y grande: Jesús es 
llevado por María y José al templo de 
Jerusalén.  Es un niño como tantos, como 
todos, pero es único: es el Unigénito 
venido para todos. Este Niño nos ha traído 
la misericordia y la ternura de Dios: Jesús 
es el rostro de la Misericordia del Padre. Es 
éste el icono que el Evangelio nos ofrece al 
final del Año de la Vida Consagrada, un 
año vivido con mucho entusiasmo.  Él, 
como un río, confluye ahora en el mar de 
la misericordia, en este inmenso misterio 
de amor que estamos experimentando 
con el Jubileo extraordinario. 

La fiesta de hoy, sobre todo en Oriente, es llamada fiesta del encuentro. En efecto, en el Evangelio que ha 
sido proclamado, vemos diversos encuentros (cfr Lc 2,22-40).  En el templo Jesús viene a nuestro encuentro 
y nosotros vamos a su encuentro. Contemplamos el encuentro con el viejo Simeón, que representa la espera 
fiel de Israel y el regocijo del corazón por el cumplimiento de las antiguas promesas. Admiramos también el 
encuentro con la anciana profetisa Ana, que, al ver al Niño, exulta de alegría y alaba a Dios. Simeón y Ana son 
la espera y la profecía, Jesús es la novedad y el cumplimiento: Él se nos presenta como la perenne sorpresa 
de Dios; en este Niño nacido para todos se encuentran el pasado, hecho de memoria y de promesa, y el 
futuro, lleno de esperanza. 

En esto podemos ver el inicio de la vida consagrada. Los consagrados y las consagradas están llamados ante 
todo a ser hombres y mujeres del encuentro.  La vocación, de hecho, no toma las mociones de un proyecto 
nuestro pensado “con cálculo”, sino de una gracia del Señor que nos alcanza, a través de un encuentro que 
cambia la vida. Quien verdaderamente encuentra a Jesús no puede permanecer igual que antes. Él es la 
novedad que hace nuevas todas las cosas. Quien vive este encuentro se convierte en testimonio y hace 
posible el encuentro para los otros; y también se hace promotor de la cultura del encuentro, evitando la 
autoreferencialidad que nos hace encerrarnos en nosotros mismos. 

El pasaje de la Carta a los 
Hebreos, que hemos escuchado, 
nos recuerda que el mismo Jesús, 
para salir a nuestro encuentro, no 
dudó en compartir nuestra 
condición humana: «Ya que los 
hijos tienen una misma sangre y 
una misma carne, él también 
debía participar de esa 
condición» (v. 14). Jesús no nos 
ha salvado “desde el exterior”, no 
se ha quedado fuera de nuestro 
drama, sino que ha querido 
compartir nuestra vida. 
Los consagrados y las 
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consagradas están llamados a ser signo concreto y profético de esta cercanía de Dios, de este compartir la 
condición de fragilidad, de pecado y de heridas del hombre de 
nuestro tiempo. Todas las formas de vida consagrada, cada una 
según sus características, están llamadas a estar en permanente 
estado de misión, compartiendo «las alegrías y las esperanzas, 
las tristezas y las angustias de los hombres de hoy, sobre todo de 
los pobres y de todos aquellos que sufren» (Gaudium et spes, 1). 

El Evangelio también nos dice que «Su padre y su madre estaban 
admirados por lo que oían decir de él» (v. 33). José y María 
custodian el estupor por este encuentro lleno de luz y de 
esperanza para todos los pueblos. Y también nosotros, como 
cristianos y como personas consagradas, somos custodios del 
estupor. Un estupor que pide ser renovado siempre; ¡ay de la 
costumbre en la vida espiritual!; ¡ay de cristalizar nuestros 
carismas en una doctrina abstracta!: los carismas de los 
fundadores – como he dicho otras veces – no son para sellar en 
una botella, no son piezas de museo. Nuestros fundadores han 
sido movidos por el Espíritu y no han tenido miedo de ensuciarse 
las manos con la vida cotidiana, con los problemas de la gente, 
recorriendo con coraje las periferias geográficas y existenciales. No se detuvieron ante los obstáculos y las 
incomprensiones de los otros, porque mantuvieron en el corazón el estupor por el encuentro con Cristo. No 
han domesticado la gracia del Evangelio; han tenido siempre en el corazón una sana inquietud por el Señor, 
un deseo vehemente de llevarlo a los demás, como han hecho María y José en el templo. También hoy 
nosotros estamos llamados a cumplir elecciones proféticas y valientes. 

Finalmente, de la fiesta de hoy aprendemos a vivir la gratitud por el encuentro con Jesús y por el don de la 
vocación a la vida consagrada. Agradecer, acción de gracias: Eucaristía. Cuán hermoso es cuando 
encontramos el rostro feliz de personas consagradas, quizás ya con tantos años como Simeón o Ana, felices 

y llenas de gratitud por la 
propia vocación. Esta es 
una palabra que puede 
sintetizar todo aquello que 
hemos vivido en este Año 
de la Vida Consagrada: 
gratitud por el don del 
Espíritu Santo, que anima 
siempre a la Iglesia a 
través de los diversos 
carismas. 

El Evangelio concluye con 
esta expresión: «El niño 
iba creciendo y se 
fortalecía, lleno de 
sabiduría, y la gracia de 
Dios estaba con él» (v. 40).  

 

 

 
Que el Señor Jesús pueda, por la maternal intercesión de Maria, crecer en nosotros, 

y aumentar en cada uno el deseo del encuentro, la custodia del estupor y la alegría de la 
gratitud. Entonces otros serán atraídos por su luz, y podrán encontrar la misericordia del Padre. 
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Extret de José Rodríguez Carballo, Secretari de la CIVCSVA 
 “Radiografia de la vida consagrada actual i perspectives de futur” 

 

 

Com en qualsevol altra realitat, a la vida consagrada hi ha llums i ombres, signes de vida i de 

mort, santedat i pecat. Examinem sumàriament: el que ens entristeix, el que ens preocupa i 
també el que ens alegra i satisfà. 

 

1. EL QUE ENS ENTRISTEIX 

 Una vida consagrada autoreferenciada, tancada en ella mateixa, més preocupada de la seva 
supervivència que de la missió d’anunciar la Bona Nova, «als qui estan a la vora i als qui estan 
lluny». 

 Una vida consagrada més 
preocupada de la seva «firma» que 
del sentit evangèlic, de les obres que 
cal preservar en comptes de la 
profecia que no hauria de faltar mai. 

 Una vida consagrada més 
preocupada en preservar els costums 
que asseguren – sempre s’ha fet així 
– que dirigir-se a les fronteres 
existencials actuals. 

 Una vida consagrada tenallada per 
una «anèmia espiritual» preocupant, 
perquè indueix a instal·lar-se en la 
mediocritat i impedeix viure el present apassionadament i anar vers el futur amb esperança. 
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 Una vida consagrada dominada per l’accídia del «desencant crònic», una peresa que seca 
l’ànima (EG 277) que paralitza qualsevol temptativa de «fidelitat creativa» (cf. EG 81), que 
produeix un cansament tens, penós, insatisfet (cf. EG 82), que domina el ritme de la vida amb 
l’angoixa de resultats immediats, que no accepta la contradicció, el fracàs, la crítica i la creu (cf. 
EG 82). 

 Una vida consagrada sense mística, desmotivada, encunetada en l’avorriment i el costum; una 
vida consagrada que produeix «vides rebaixades a la meitat», asfixiades per la inèrcia d’un ordre 
immutable, pel pes de les tradicions que no es posen a la reflexió, vides que només funcionen, 
però no es viuen... 

 Una vida consagrada més professional que vital en el seguiment de Jesucrist. Ha de ser de Maria 
i Marta al mateix temps. Maria dóna l’impuls a Marta.  

 
2. EL QUE ENS PREOCUPA 

Sense buscar culpables, però també sense tancar els ulls a la 
realitat, cal reconèixer que hi ha símptomes de preocupació 
perquè no sempre es fa prou evident el seguiment de Jesucrist. 

 La fragilitat d’alguns Instituts: manca de noves vocacions, 
augment de les edats, exclaustracions, dispenses de vots... 
Sol·licituds de fusió amb d’altres Instituts... 

 Disparitat entre els documents i la realitat viscuda. 

 Un cert aire de mundanitat en alguns religiosos reflectit pel seu 
estil de vida, allunyat de l’esperit del Fundador. No es pot 
amagar un cert «aburgesament», un cert «acomodament» 
d’alguns consagrats. 

 La recerca de l’autorealització quan no es tenen en compte les 
exigències de la vida fraterna en comunitat, ni una vida d’oració 
o la mateixa idea de consagració. Un activisme que comporta 
un debilitament de la motivació, alimentat per la frustració, la 
desil·lusió, la indiferència. 

 
3. EL QUE ENS ALEGRA 

Aquests 50 anys que ens separen del Concili han estat 
un període «delicat i difícil» sens dubte, «marcat per 
tensions i proves, però també ha estat un període ric 
d’esperança, amb abundància de projectes marcats 
profundament per l’Evangeli, en el que un gran 
nombre de consagrats (la majoria), s’han compromès 
«amb un impuls nou» en una profunda renovació 
espiritual i apostòlica arribant a una vida consagrada 
«renovada i revigoritzada» (VC 13). 

Per tot això recordem agraïts aquest període (cf. NMI 
1) i ens alegrem per: 

 La coherència dels consagrats que s’esforcen 
per encarnar la vida consagrada en el present escollint 
les perifèries existencials. 

 El naixement de noves formes de vida 
consagrada que mostren que aquesta forma de seguir 
Jesucrist sempre es renova. 
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 Una vida consagrada fecundada per una espiritualitat de comunió que indueix a obrir-se «a 
l’altre», al que és diferent, tant a l’interior de la vida consagrada com a l’Església i fora d’ella. 

 Una vida consagrada animada per un anhel intens de major radicalitat carismàtica i una fidelitat 
creativa apassionada. 

 Una vida consagrada que es proposa oferir una formació adaptada al moment actual i que es 
prepara a llegir els signes dels temps; una formació permanent integral... 

 Una vida consagrada que dóna prioritat a la persona i que tendeix a simplificar les estructures 
posant-les al servei de les persones, del carisma i de la missió pròpia de l’Institut, sense quedar-
se ancorada en la nostàlgia de les estructures i costums que ja no engendren vida en el món actual 
(cf. EG 108). 

 Una vida consagrada que considera el món no com un perill o una amenaça, sinó com el seu 
vertader «claustre» i el seu camp de missió. Una vida consagrada que mira aquest món amb una 
mirada oberta al diàleg i a la inculturació. 

 Una vida consagrada que tingui sentit clar de l’eclesialitat, sense renunciar al seu caràcter profètic 
i a un esperit crític sa a l’interior de l’Església. 

 

TÉ FUTUR LA VIDA CONSAGRADA? 

Segons Benet XVI: “La vida consagrada no podrà mai morir ni faltar a l’Església” (5 novembre 2010). 

Sí, la vida consagrada té futur! Encara que algunes formes de vida consagrada anacròniques, obsoletes, 
antiquades, que diuen poc a l’home d‘avui, no quedaran. Però la vida consagrada té futur en la mesura que 

sigui missatgera de testimoni i de 
sentit, en la mesura que doni 
resposta als «signes dels temps» i 
sàpiga descobrir amb «fidelitat 
creativa» les arrels dels diferents 
carismes i sàpiga rellegir-los en 
l’humus de la cultura actual. El futur 
de la vida consagrada depèn també, 
en gran part, de la capacitat de 
renovar-la, de recrear-la i de 
recuperar el seu fonament. 

Això implica que la vida consagrada 
sigui profecia viva per l’experiència 
dels valors del Regne, que haurien de 
ser emfatitzats per ella de manera 
que provoqui: la recerca apassionada 

de Déu, l’amor infinit sense fronteres, el compartir solidari en comunió, una vida senzilla, modesta i alegre, la 
càlida fraternitat que acull, sosté, estimula, perdona... Que la vida consagrada comparteixi la missió de 
Jesucrist que invita la seva vinya al servei del poble de Déu que camina, lluita, pateix, espera amb obediència 
incondicional a l’Esperit que crea, recrea i renova totes les coses. 

Que la vida consagrada sàpiga viure un estil de vida alternatiu i contracultural, que no alteri la funció 
profètica, ni enfosqueixi el seu caràcter simbòlic, que no perdi la força escatològica. 

Que la vida consagrada afronti amb audàcia aquest període «delicat i difícil» com un «kairòs» de purificació 
i ocasió propícia per retornar a l’essencial, de manera que la crisi per la que passa sigui una crisi que la temperi 
i en surti dinamitzada en la seva missió mística i profètica. 

Una vida consagrada, en fi, que cuidi la qualitat evangèlica de la vida dels consagrats sense cedir mai a la 
temptació de les xifres i de l’eficàcia. 
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Extret de la Butlla “Misericordiae vultus” 

 

ANY DE JUBILEU, ANY DE GRÀCIA 

“Sigueu misericordiosos com el vostre Pare és misericordiós" (Lc, 6,36)  

És un programa de vida tan comprometedor com ric d'alegria i pau 

 

"Per a ser capaços de misericòrdia, en primer lloc, ens hem de posar a l'escolta de la Paraula de Déu".  

Cal recuperar el valor del silenci per meditar la Paraula de Déu. D'aquesta manera és possible contemplar la  
misericòrdia de Déu i assumir-la com propi estil de vida.  

La peregrinació en l'Any Sant, és imatge del camí que cada persona realitza en la seva existència. L’ésser  
humà és un peregrí que recorre el seu camí fins abastar la fita desitjada.  

Jesús ens assenyalà les etapes de la peregrinació:  

 No jutgeu i no sereu jutjats. No condemneu i no sereu 
condemnats.  

 Perdoneu i sereu perdonats.  

 Doneu i se us donarà, doncs en la mateixa mesura que 
mesureu els altres se us mesurarà (Lc 6,37-38)  

 No jutgeu i no condemneu, si no voleu incórrer en el judici 
de Déu. Ningú no pot convertir-se en el jutge del  

seu germà. Els homes amb els seus judicis es queden a la superfície, mentre el Pare mira l'interior.  

No jutjar i no condemnar significa, en positiu, saber percebre el que de 
bo hi ha en cada persona i no permetre que sofreixi un judici parcial 
amb la nostra presumpció de saber-ho tot.  

Ser instruments de perdó perquè hem estat els primers d'haver-lo rebut 
de Déu. Ser generosos amb tothom sabent que Déu també dispensa la 
seva benevolència sobre nosaltres amb magnanimitat.  

Déu mai no es cansa de perdonar.  

"Cridats a viure en misericòrdia, perquè nosaltres en primer lloc se'ns 
ha aplicat misericòrdia". Feliços els misericordiosos perquè trobaran 
misericòrdia" (Mt 5,7). És la benaurança en la que ens hem d'inspirar 
durant aquest any sant. 

En aquest any sant, podrem realitzar l'experiència d'obrir el cor als qui 
viuen en les més contradictòries perifèries existencials:  

Els afectats per ferides dels que no tenen veu perquè el seu crit s'ha 
silenciat. Ferides de tants germans privats de dignitat.  

El papa ens anima a reflexionar i meditar durant l'any sobre les obres de misericòrdia espirituals i corporals:  

Obres de misericòrdia espirituals. 

 Ensenyar a qui no sap 

 Donar bon consell a qui el necessita  

 Corregir el qui s'equivoca  

 Perdonar les injúries  

 Consolar els afligits  

 Tolerar els defectes del proïsme 

 Pregar pels vius i els difunts 

Obres de misericòrdia corporals  

 Donar menjar al famolenc  

 Donar beure a l'assedegat  

 Vestir els despullats  

 Visitar els malalts  

 Assistir als presos  

 Donar posada al pelegrí  

 Sepultar els difunts

Missatges del Papa Francesc per 

l’ANY JUBILAR DE LA MISERICÒRDIA 
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Jesús ens presenta aquestes obres de misericòrdia 
perquè ens adonem si vivim com deixebles seus.  
“Sigueu doncs misericordiosos com també el vostre 
Pare és misericordiós”.  

No podem escapar a les paraules del Senyor i en base a 
elles serem judicats:  

Si vam donar de menjar al afamat. Si vam ser capaços 
d'estar propers als qui estaven sols i afligits. Si perdonem 
a qui ens ha ofès i refusem qualsevol forma de rancúnia 
o d'odi que condueix a la violència.  

Esborrany i somriure nou, doncs es tracta d’això.  

Donem sempre gràcies a Déu per la seva paciència i 
misericòrdia.  

Tinguem paciència seguint l'exemple de Déu que és pacient amb nosaltres.  

És molt consolador resar, aixecar la mirada al cel, adreçar la mirada al nostre cor i saber que tenim un 
Pare bo que és Déu.  

Encomanem en la pregària als nostres 
germans i germanes. 

En cada un d'aquests « més petits» està 
present el mateix Crist.  

El Profeta Isaïes ens presenta un bon projecte 
per a viure el Jubileu (61, 1-2): 

“L'esperit del Senyor està sobre meu, 
perquè m'ha ungit per anunciar la Bona 
Nova als pobres. M'ha enviat a 
proclamar l'alliberament als captius i a 
donar la vista als cecs, per donar la 
llibertat als oprimits i proclamar l'any de 
gràcia del Senyor" (Is. 61,1-2)  

Portar la paraula i un gest de consolació als 
pobres:  

 Anunciar l’alliberament a quants són presoners de les esclavituds de la societat moderna.  

 Restituir la vista a qui no pot veure perquè viu replegat sobre ell mateix. 

 Tornar a donar dignitat a quins estan privats d'ella.  

Que ens acompanyin les paraules de l’Apòstol: 
"Qui practica misericòrdia que ho faci amb alegria" (Rm 12,8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“PERDONEU I 

SEREU 

PERDONATS” 
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ANY JUBILAR DE LA 

MISERICÒRDIA 

“La misericòrdia és la biga mestre 

que sosté l’Església...  

La  credibilitat de l’Església passa a 

través del camí de l’amor 

misericordiós i compassiu” 

Misericordiae vultus, 10 

“La primera veritat de l’Església és 

l’amor de Crist. D’aquest amor que 

arriba fins el perdó i el do de si 

mateix, l’Església es fa serventa i 

mitjancera davant dels homes. Per 

tant, arreu on l’Església estigui 

present, allí s’ha de fer evident la 

misericòrdia del Pare”. 

Misericordiae vultus 12 



16 
 

 

 

L’ENCONTRE A CUBA DEL PAPA FRANCESC 

I EL PATRIARCA KIRIL DE MOSCOU  

G. Lluís Diumenge i Pujol 

 

12 de febrer del 2016: encontre 
històric entre el Papa Francesc 
i el Patriarca Kiril de Moscou. 
Es van reunir a Cuba, territori 
neutral, durant l’escala que el 
Pontífex va fer abans d’arribar a 
Mèxic. La cita suposa un punt 
d’inflexió per posar en marxa 
un ecumenisme més pregon, el 
que sap que estem units per un 
mateix baptisme i que som fills 
d’un mateix Déu. S’albira un 
món nou per una nova època de 
relacions. 

La separació de 1054, amb excomunions mútues entre Roma i Constantinoble, ha tingut un llarg recorregut. 
El Patriarcat moscovita es va crear a finals del segle XVI. Un cert temps abans, Isidor de Kiev, “cap de les 
Rússies” va firmar la unió amb Roma arrel del concili de Ferrara – Florència (1439). Però les coses, tot seguit, 
no anaren prou bé. 

Avui cal valorar la bona disposició del Patriarcat de Moscou, amb més de 150 milions de fidels per fer camí 
vers la unitat dels cristians. Senyal d’esperança per a l’ecumenisme, en vigílies del Concili Panortodoxe a 
celebrar-se en la seu de 
l’arquebisbat de Creta el 
proper mes de juny. Pot 
conduir a l’acompliment de 
la voluntat de Déu per a la 
seva Església. 

Francesc va manifestar la 
seva plena satisfacció. “Fou 
una conversa oberta entre 
germans amb ple 
enteniment de 
responsabilitat respecte a 
les nostres esglésies, el 
nostre poble creient i 
respecte al futur del 
cristianisme i de la 
civilització humana”. 
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La Declaració, en trenta punts, 
que varen subscriure no és de 
naturalesa teològica. Se centra 
en qüestions concretes i en 
diferents aspectes de 
col·laboració i de testimoni. 
Denuncia el perill de la 
secularització sobre la llibertat 
religiosa (15). Referma el valor 
de la família “com centre 
natural de la vida d’un ésser 
humà i de la societat” (19). 
Punt del que deriva una crida 
per respectar “el dret 
inalienable a la vida” (21). 

Malgrat la tradició comuna del 
primer mil·lenni es va produir 
la divisió (5). Caldrà pregar al 

Senyor per la plena unitat de tots els seus deixebles. El món espera, més enllà de paraules, accions (6). 
Demana a la comunitat internacional que adopti els mitjans per defensar els cristians perseguits (8.9) i per 
fer desaparèixer la violència i el terrorisme de Síria i l’Iraq (10). Es reconeix la valentia i el coratge dels màrtirs 
que han ofert llur vida per donar testimoni de l’Evangeli (12). 

Cal promoure el diàleg interreligiós. Mai es podrà justificar cap crim en nom de Déu (13). Valora la llibertat 
religiosa que es dóna a Rússia i a molts països de l’Est d’Europa. Ortodoxos i catòlics treballen molt sovint 
colze a colze, donant testimoni dels valors evangèlics (14), assumint la missió de predicar l’Evangeli de Crist 
en el món contemporani (24). 

Focalitza l’atenció sobre les persones que pateixen pobresa extrema i pels milions d’emigrants i refugiats que 
diàriament truquen a les portes dels països rics on abunda la desigualtat i la injustícia (17). 

S’espera d’aquest encontre que contribueixi a la reconciliació allà on sigui necessari, entre grecs-catòlics i 
ortodoxos (25) i que els cristians ortodoxos d’Ucraïna puguin viure en pau i harmonia (27). La situació al 
Pròxim Orient, a l’Àfrica i 
altres regions on extremistes 
estan perpetrant un genocidi 
de cristians, requereix 
accions immediates i una 
cooperació cada vegada més 
estreta entre les esglésies 
cristianes. 

El món globalitzat, d’alguna 
manera, s’uneix: la distància 
entre les esglésies més que 
no tenir sentit, resulta un 
escàndol. Podria resultar 
apassionant discutir sobre la 
significació de l’acostament 
entre Francesc i Kiril. 
Aquesta qüestió doctrinal i d’altres que ocupen l’interès de la teologia ha de passar a un segon pla davant la 
magnitud dels problemes que afronta la humanitat: injustícia, exclusió, violència, guerra, degradació 
ambiental. 

La Santa Seu i el Patriarcat de Moscou desitgen que sigui un senyal d’esperança per a tots els homes i dones 
de bona voluntat. Conviden a tots els cristians a pregar amb fervor perquè Déu beneeixi aquesta trobada. 
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Pedro Langa: "Las religiones, unidas de verdad, 

podrían hacer mucho contra la violencia y el terror" 

"Hay que intentar, por todos los medios, trabajar a destajo,  
sin esperar contraprestaciones" 

 

El ecumenismo es una conversión constante de todas las iglesias a Cristo-Jesús 

2111Altar de la Comunidad  

Jesús Bastante, 6 de febrero de 2016 

 

Pedro Langa es un teólogo académico, gran ecumenista. Experto y 
metódico, viene a presentarnos su libro "Apóstoles de la Unidad" (San 
Pablo).  "Yo pienso que es el camino de futuro de la Iglesia. Estamos 
llamados a entendernos y a amarnos de verdad. Y para ello primero 
tenemos que buscarnos, amarnos y entendernos", explica el autor. 

 Vienes con un libro que se titula Apóstoles de la unidad, que edita San 
Pablo. En él presentas a treinta y tres personajes que han trabajado para 
que el camino de la unidad de los cristianos no sea tan imposible como 
hace cincuenta años. 

Me pareció importante la posibilidad de sacar a flote una idea que tenía 
latente: resaltar la vida de determinadas figuras insignes del ecumenismo y no solamente de la Iglesia 
Católica. Había que buscar una fecha emblemática, y fue la clausura del Concilio Vaticano II. También 
aprovechando el centenario de la Comunidad de Taizé, los diez años de la muerte de Roger Schutz..., esa 
oportunidad era de oro y no había que desaprovecharla. 

Lo de "Treinta y tres" no tiene ningún significado particular. Había que buscar dentro de la 
colección Monumenta dentro de la editorial S. Pablo, la posibilidad de sacar adelante una obra con un 
determinado número de páginas. Ahí empezó a funcionar el sistema metodológico y determiné que cada 
autor tuviese unas ocho o diez páginas. Entonces serían como treinta o treinta y cinco figuras, las más 
representativas a mi modo de ver, y fui eligiendo. 

 

¿Quiénes son estos apóstoles? 

Son todos hombres menos cuatro 
mujeres. Ellas son emblemáticas: la beata 
madre Teresa de Calcuta, la beata María 
Gabriella Sagheddu, la religiosa 
protestante Sor Minke, y Chiara Lubich, 
fundadora de los Focolares. Esto porque 
entre las mujeres también hay 
ecumenistas de relieve. 

 

¿Cuál es la situación actual del diálogo 
ecuménico? 

En el ecumenismo, desde el concilio Vaticano II hasta hoy se ha hecho mucho. Sobre todo medido desde la 
Iglesia Católica. Porque en la Iglesia hasta la llegada de Juan XXIII, el tema del ecumenismo no entraba. Yo 
arranco del llamado ecumenismo moderno, el que se inicia con la Conferencia Nacional de Misiones en 
Edimburgo. 

http://www.sanpablo.es/editorial/f/apostoles-de-la-unidad/9788428548434
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 Se ha hecho bastante. Cuando viene algo novedoso, siempre le acompañan el boom y la sorpresa: como 
aquellos encuentros de Atenágoras I con Pablo VI en Jerusalén... Se han cumplido cincuenta años de la 
supresión de las excomuniones. 

 

Un milenio de excomuniones mutuas. Eso tiene un libro también. 

Lo que es incuestionable es que no se podía mantener un abrazo fraterno en el Monte de los Olivos en 
Jerusalén, y seguir manteniendo esas excomuniones. Allí se puso además la piedra miliar de lo que desde 
entonces ha sido un intercambio de visitas con motivo de la fiesta de San Andrés para los ortodoxos en 
Constantinopla y de San Pedro en Roma para los católicos. Siempre hay una delegación. Nunca, ni en 
momentos de tensión, que los ha habido, han suspendido estas visitas mutuas. 

 

En este ecumenismo, ¿qué es lo importante? 

El ecumenismo es una conversión constante de todas las iglesias a 
Cristo-Jesús. 

 

¿Eso implica necesariamente una sola Iglesia, como institución? 

No es que lo implique, es que lo exige. Porque Jesús no instituyó 
tres o cuatro iglesias, instituyó una. Lo que pasa es que después 
los hombres, con nuestro modo de actuar, hemos dejado que se 
filtren nuestros compromisos, nuestros egoísmos y como se suele 
decir tenemos hecha jirones la túnica inconsútil de Cristo, que es 
la Iglesia. Eso es lo que hay que evitar. 

Por otro lado en la actuación ecuménica, hay que intentar por 
todos los medios trabajar a destajo. Sin esperar 
contraprestaciones. Dejar hablar a la caridad. Es un título que le 
doy a la Madre Teresa de Calcuta. El ecumenismo del amor y de la 
caridad. 

 

El ecumenismo de la sangre también. 

Se está poniendo de moda porque lo que estamos viendo nos tiene 
llenos de pavor. Esas degollinas a mansalva. No se puede tolerar. 

Y qué duda cabe de que ahí las religiones, unidas de verdad pueden hacer mucho. 

Digo religiones y aquí hay que tener en cuenta ya una cosa: en el momento que entra la palabra religiones 
dentro del ecumenismo, ya hemos rebasado con mucho el hábito del estricto ecumenismo. Porque en el 
estricto ecumenismo tiene que entrar Cristo y aquí ya son las religiones. 

 

Los procesos son diferentes porque en el caso de los cristianos hay una tendencia a esa exigencia de 
unidad, de una sola Iglesia. En el diálogo con Islam, o con el mundo judío no se está hablando de crear una 
religión universal. Ese no es el asunto. 

Desde el punto de vista metodológico, hay que dar primero ese paso. Para entendernos primero con las 
Iglesias, luego entre los cristianos y después con las otras religiones. Sabiendo que en las religiones ya hay 
mucha gente que admite la salvación, a los que se llama cristianos anónimos. Es decir, los que un día van a 
desembocar dentro de lo que nosotros estamos viviendo. 

 

Estoy pensando en el primer videoblog del Papa de este año de la Misericordia, en el que hay un momento 
en el que dice que todos los hombres somos hijos de Dios. Pero todavía hay quien dice que no, que sólo 
son hijos los pertenecientes a la fe verdadera. 
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Eso es una cosa desfasada. Todo ser humano empieza siendo hijo de Dios, en el sentido de que ha sido creado 
por Él a su imagen y semejanza. Luego vendrá la posibilidad de meter a Cristo, el bautismo, etc., en nuestro 
caso, el de los cristianos. Y dentro de los cristianos estamos también los católicos. Una parte de los cristianos. 
Todas estas son ideas que aparecen siempre en los pasos introductorios del ecumenismo. Hay que saber 
dominarlo. Porque no es lo mismo que las sectas, que no son ecuménicas. 

 

¿El ecumenismo puede provocar cismas? 

No debería. El ecumenismo está precisamente para evitarlos. Ahora bien, los cismas siempre se estarán 
dando. Por ejemplo ¿el lefebvrismo qué es sino un cisma? Y lo que decía Juan Pablo II a los cardenales: "¿pero 
os dais cuenta lo que representa y significa un cisma dentro de la Iglesia?" Es horroroso. 

Esas cosas las tengo muy asimiladas porque vengo dedicándome a San Agustín más de cuarenta años. Y en 
su vida aparece el cisma de los donatistas. A raíz de este cisma San Agustín hablará del tema de la guerra, de 
la pena de muerte, de la paz y sobretodo del tema de la unidad de la Iglesia. Eso es lo que me llevó al tema 
del ecumenismo. 

San Agustín tenía una máxima: "El cisma pide cismas" Así como la caridad, pide amor. Y esto es lo que está 
ocurriendo ahora. Es una protuberancia intelectual religiosa de algunas facciones dentro del Islam y de otras 
religiones asiáticas, que no tienen que ver nada con la religión. Achacarle la culpa de esas muertes al Islam o 
a la religión es excesivamente arriesgado. 

 

Es como si le hubiéramos echado a Cristo la culpa de las cruzadas. 

También la historia enseña. Lo que hace falta es que nosotros aprendamos. El gran aporte de la historia es 
que ahí están los datos. En consecuencia, atengámonos a esos datos. La historia es una excelente maestra. 

 

Antes hablabas del abrazo de Pablo VI y Atenágoras. Hace muy poquito se dio un abrazo nuevo: el de 
Francisco y Bartolomé. Tienen una sintonía muy especial. ¿Hay razones sensatas para pensar que hoy 
estamos más cerca que nunca de un entendimiento? 

Estamos en esa línea. Lo que cabe preguntarse es si no deberíamos estar más lejos ya, dentro de esa línea. 
Por ejemplo, que las otras iglesias y la católica, nos pongamos de acuerdo para celebrar la Pascua el mismo 
día. 

 

Es la propuesta que lanzó Francisco hace unos meses. 

Dentro de la Iglesia ortodoxa y dominando la cuestión, 
uno comprende que una cosa es el bloque eslavo y 
otra cosa es el bloque griego. Hoy hay una pugna en 
las iglesias ortodoxas, entre el patriarca ruso y el de 
Constantinopla. Este último es un hombre que tiene 
todos los honores, pero como número de fieles no 
tiene prácticamente nada comparado con el patriarca 

ruso. La Iglesia rusa tiene tantos o más fieles que todas las iglesias autocéfalas ortodoxas juntas. De manera 
que este factor número es el que le da hopalandas al patriarca ruso. 

Esta gente se va a reunir en lo equivalente a nuestro Concilio Vaticano II para este año, el día de Pentecostés. 
Está celebrando lo que se llama el Sínodo Panortodoxo. Y vendrá bien para que se pongan al día en cosas que 
ya son un poco obsoletas. 

 

¿Crees que con este Papa veremos más pasos de esos que tú piensas que deberíamos haber dado ya? 

Yo creo que sí porque este Papa es quizá el que mejor refleja el espíritu de Juan XXIII. Y con eso no está dicho 
todo, porque después de Juan XXIII vino Pablo VI, que fue el que enderezó el concilio. 
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Y el del abrazo. 

Y el de un gesto que no ha tenido ningún Papa: al cumplirse los diez años de la supresión de las excomuniones, 
en la Iglesia católica se estaba celebrando el Año santo de la Reconciliación. Las dos partes decidieron 
conmemorar aquel acto de diez años atrás. Ahora estaba Dimitrios en vez de Atenágoras. En aquella ocasión 
vino a Roma como enviado del patriarca el Metropolita Melitón de Calcedonia. Y cuando Pablo VI terminó la 
misa que celebró en la Capilla Sixtina y ya se retiraba a sus apartamentos, se dirigió a Melitón, se arrodilló y 
le besó los pies. El silencio se cortaba. El cuerpo diplomático se arrancó en un aplauso extraordinario. 
Entonces Melitón quiso hacer lo propio allí mismo, pero Pablo VI le paró. 

Todos vieron en este gesto una reparación de aquellos usos que los ortodoxos han solido siempre imputar a 
la Iglesia católica del tiempo de las cruzadas. Y una semana después viene un metropolita rumano y pregunta 
a monseñor Torrella, que fue quien me lo contó: "¿oiga, a ese gesto que ha tenido Pablo VI en la Capilla 
Sixtina con Melitón de Calcedonia, qué alcance le da usted?". 

Él respondió que le parecía un gesto espontáneo y de buena voluntad. Y añadió: "pero mire, yo voy a tener 
una audiencia con Pablo VI dentro de una semana. Cuando me 
reciba le voy a preguntar esto que me acaba de plantear usted. 
Yo se lo trasmitiré a su diócesis de Rumanía". 

Y cuando se lo comentó a Pablo VI y le dijo lo que había 
interpretado él, Pablo le tocó en el hombro y le dijo: "Torrella, 
usted se equivocó. No era un gesto espontáneo, sino un gesto 
bien pensado. Se trataba de hacer algo semejante a lo que Jesús 
hizo en la Última Cena con sus discípulos, porque sólo así el 
ecumenismo podrá avanzar". 

Y de hecho, este gesto, según los teólogos, ha sido algo 
extraordinario, con lo que se han recorrido más kilómetros de distancia ecuménica que con todas esas 
reuniones y congresos. De manera que por ahí es por donde tenemos que caminar. 

 

¿Y el tipo de gestos en sentido opuesto?, estoy pensando en el "Dominus Iesus". No sólo en el documento 
sino en el estilo de personas de Iglesia que hay detrás de las frases de ese texto. 

Ahí están y ahí seguirán. Los textos hay que contextualizarlos siempre. Entonces uno se dará cuenta de lo 
que se estaba viviendo dentro de la Iglesia Católica. Quizá no fuera del todo oportuno en aquel momento. 
En cualquier caso siempre he creído que en esto del ecumenismo nunca se avanza de forma rectilínea, sino 
en zig-zag. Cuando crees que estás retrocediendo resulta que estás avanzando. Respecto a estos 
documentos, alguna vez habrá que hacer algo con ellos para que no se conviertan en fósiles en los anaqueles 
de las bibliotecas. 

Para hacer una teología ecuménica viva, hay que fajarse bien con todos estos gestos y estos textos. Porque 
tienen un contexto que hay que sacar a flote. Hace poco, el cardenal Kasper hablando del ecumenismo 
espiritual, decía que el Espíritu Santo el día de Pentecostés no bajó con libros, ni con un tintero y unos papeles 
para escribir. Bajó con lenguas de fuego, que tienen como propiedad reducir a escoria todo lo que no sea 
oro. 

 

La historia, que también se está escribiendo hoy, nos sirve para mirar hacia el futuro. Sin olvidar a aquellos 
que nos han precedido. 

Lo que más me ha gustado cuando tuve que confeccionar la introducción del libro, es la riqueza y variedad 
de todo este coro ecuménico que he compuesto ahí. Todos aman apasionadamente a la Iglesia. Y porque la 
aman no toleran las divisiones. Ellos a su manera, se las ingenian para sacar a flote esa idea de la unidad de 
la Iglesia. Y esta actitud, a algunos de ellos les cuestan lágrimas. 

Aprendamos de la Historia y aprendamos de ese ecumenismo de vida que es previo a otro 
ecumenismo de ley. Y de la propia vida de Jesús. Pedro Langa, Apóstoles de la unidad, editado 
por San Pablo. No se lo pierdan. 



22 
 

 

 

 

 

 

Luis Miguel Modino, misionero en Brasil 
Entrevista a Margot Bremer, religiosa del Sagrado Corazón 

 

 

 

 

 

Bremer 

Dentro de la vida religiosa nos encontramos con gente que quiere 
hacerse presente entre los descartados, entre aquellos que la 
sociedad quiere colocar del lado de fuera del sistema. Su presencia en 
estos ambientes no siempre es entendida, ni desde dentro ni desde 
fuera de la Iglesia, inclusive desde la propia vida religiosa. 

Margot Bremer es religiosa del Sagrado Corazón de Jesús, y desde 
hace más de veinte años acompaña y, junto a algunos antropólogos, 
estudia la vida de los indígenas y campesinos paraguayos. Nacida en 
Alemania, pasó más de diez años en España y en ese tiempo entabló 
amistad con Dolores Alexandre, una de las biblistas españolas más 
reconocidas en las últimas décadas, y que también pertenece a su 

misma congregación. Además de su labor con los indígenas también colabora en la formación de religiosos y 
religiosas y seminaristas. 

En esta entrevista, realizada en el transcurso del II Congreso Continental de Teología, que tuvo lugar 
semanas atrás en Belo Horizonte, Brasil, nos habla sobre la vida de los pueblos originarios paraguayos y su 
relación con la naturaleza, mostrando cómo aprende con ellos en el día a día. 

¿Qué podemos aprender de los pueblos indígenas? 

Los pueblos indígenas nos muestran la riqueza de los excluidos, pues no se les puede encuadrar en la 
categoría de pobres y sí de excluidos. Es necesario establecer con ellos una relación de reciprocidad en la 
diversidad. Los indígenas son diferentes, pero eso no quiere decir que sean inferiores, y tienen muchas cosas 
que nosotros hemos perdido o nunca tuvimos. 

¿Por qué ellos son vistos por muchos como gente de segunda categoría, como incivilizados? 

Eso es fruto del colonialismo. Lo que ha llevado a que, a veces, el colonizado quiere ser como su colonizador, 
y eso es lo más trágico. 

¿Cómo se relaciona hoy en día la Iglesia Católica con los pueblos indígenas? 

Paraguay se divide en dos regiones totalmente opuestas, el Chaco, donde vive el 65% de la población, la 
mayoría perteneciente a los pueblos indígenas chaqueños, y la otra región, que es muy fértil y boscosa, donde 
viven los guaraní, que se subdividen en cinco grupos. Estos guaranís no son los colonizados hace quinientos 
años, sino los que se escondieron en los bosques, que hoy en día son talados. Estos guaranís no son católicos, 
tienen su cultura y religión y la Iglesia trabaja con ellos defendiendo sus derechos humanos y su promoción. 

Como asesora teológica de la Coordinación Nacional de Pastoral Indígena, que forma parte de la Conferencia 
Episcopal Paraguaya, fomentamos ese diálogo interreligioso e intercultural para reforzar su cultura y religión 
a partir de la reciprocidad en la diversidad, que es el fundamento de su convivencia. 

“Laudato si” es una llamada a cambiar con urgencia 

en un mundo que nos lleva a un abismo 

Cuando decimos que tenemos que cuidar la naturaleza, tenemos que entender que 

la Madre Tierra nos cuida y tenemos que entrar en una relación de reciprocidad 



23 
 

Que ese es el camino, hacer un acompañamiento, más que querer convertir, que durante mucho tiempo 
fue la actitud de la Iglesia y que todavía hoy está presente en la mente de algunos. Descubrir que 
acompañando se enseña y se aprende... 

Acompañar y hacer alianzas contra el enemigo común, que es el neoliberalismo. 

Que es un aspecto que el Papa Francisco criticó en el Discurso a los Movimientos Populares en su viaje a 
Bolivia el pasado mes de julio, calificando al capitalismo de "estiércol del diablo". 

Eso muestra que el Papa Francisco también está en esta línea. 

 ¿Y cómo es la realidad en otras regiones del país? 

En la región occidental, en el Chaco, que es muy inhóspito, es sabana, allí vive una gran pluralidad de pueblos 
indígenas. En los últimos 90 años se han hecho presentes tres grupos cristianos diferentes, los menonitas, 
los anglicanos y los católicos, a través de los religiosos oblatos. En aquella época había un método de 

evangelización que hoy rechazamos totalmente, que era 
sacar a los niños de las familias para meterles en internados 
e imponerles una educación y una religión completamente 
occidentales. Esto ha provocado que hoy estén indefensos, 
pues han perdido mucha identidad, haciendo que su 
estructura organizativa esté quebrada y se les haya 
impuesto una estructura parroquial. 

Un padre oblato recogió hace unos 50 años los últimos mitos 
indígenas, que ahora los misioneros les estamos enseñando 
de nuevo, lo que para ellos es una novedad. Lo que se 
pretende es que el Evangelio sea inculturado en las formas 
religiosas elaboradas por sus ancestros. 

Los indígenas tienen una relación diferente con el medio 
ambiente, con la Madre Tierra. ¿Qué enseñan los indígenas a las culturas occidentales sobre la dimensión 
ecológica? 

Ellos no se conciben como dueños de la Tierra, ni como el centro, sino como parte de la Tierra y de la 
naturaleza, teniendo una relación vivencial con todos los seres vivientes de la Tierra, pues cada uno de los 
seres tiene un espíritu protector con el que se comunica. Dicen que los árboles pueden hablar, escuchan, 
descubren la sabiduría que hay en la interrelación entre la diversidad de plantas y animales, creando un 
equilibrio entre flora y fauna. Esto lo descubren como la relación de la sabiduría de Dios en su creación, 
queriendo entrar en el ritmo y en la obediencia a esas leyes de vida que descubren como divinas. 

En ese sentido, ¿cómo va a ayudar la Encíclica "Laudato Si" para una mejor relación con nuestra Casa 
Común? 

El Papa no dice directamente que esto es la cosmovisión indígena, aunque lo es. La Encíclica es una llamada 
a cambiar con urgencia un mundo que nos lleva al abismo. Tenemos que cambiar la dirección de querer un 
progreso infinito, que podemos ir hacia adelante continuamente y que todo el pasado es caduco. Vivimos en 
un tiempo en que la técnica nos domina y todo se queda atrasado en muy poco tiempo, con lo que entramos 
en una necesidad de consumo. Es en ese sentido que el pasado es desvalorizado, lo que vale es el presente 
y se crea una expectativa infinita hacia el futuro a nivel tecnológico, lo que nos engaña. 

Frente a eso los indígenas vuelven a las raíces. Ellos también enfrentan un cambio de situación, similar al 
cambio de época que vive la cultura occidental, provocado por el neoliberalismo, con sus valores y 
antivalores. Ellos sienten la necesidad de volver a su proyecto fundacional, buscando allí la dirección para los 
tiempos actuales, buscando los signos de los tiempos que pueden ser asumidos desde este proyecto 
fundacional, que está en sus mitos, para encontrar un camino a seguir, ya que ellos se sienten itinerantes, 
siempre en camino a la busca de la “Tierra Sin Males”, experimentando este camino como una prueba para 
superar las dificultades y crecer para llegar a la plena madurez junto con la Madre Tierra. Cuando decimos 
que tenemos que cuidar de la naturaleza, tenemos que entender que la Madre Tierra nos cuida a nosotros y 
que tenemos que entrar en una relación de reciprocidad. 
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H. Álvaro Rodríguez Echeverría 
 

1. Muy buena la Introducción, dice lo suficiente para interesar 
al lector, está claro en lo que se refiere a los destinatarios que va 
más allá de los Hermanos. Sitúa la vocación del Hermano en el 
conjunto de las vocaciones y hace ver que la fraternidad debe ser 
vivida por todos los religiosos y cristianos pero que en el caso del 
Hermano -y ciertamente de las Hermanas- tiene un relieve 
especial como señaló muy bien el Cardenal Joáo Braz en la 
presentación del documento al poner claramente el eje de la 
fraternidad como lo central de la identidad del Hermano. Para 
mí, lo específico del Hermano, es el haber hecho de la 
fraternidad el centro vital desde el que vive su consagración a 

Dios y su servicio a los hombres y mujeres. Es esta síntesis vital su mayor riqueza.  

El nombre de hermano/hermana subraya la dignidad común 

y la igualdad fundamental de todos los creyentes... (n. 1). 

2. Sobre el primer apartado: "Los Religiosos Hermanos en la Iglesia-Comunión", el texto entreteje 
maravillosamente ciertos temas teológicos alrededor del tema central de comunión para la misión. Es muy 
rico. A veces lírico y emotivo. Señala claramente la relación con el misterio de la Trinidad, de la Iglesia 
comunión y lo enlaza con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Igualmente subraya claramente la pertenencia 

Identidad y misión 
del religioso hermano 

en la Iglesia 
 

«Y todos vosotros sois 
hermanos» 
(Mt 23,8) 

 

La vida del religioso sostiene su profecía gracias a la entrega constante de «santos» anónimos que responden a la gracia 
recibida. De vez en cuando, sin embargo, nos sorprende el Espíritu con biografías de especial significación. Profetas con el don 
de la palabra y el testimonio que son luz en sus congregaciones y para toda la Iglesia. Es el caso del Hermano de La Salle, Álvaro 
Rodríguez Echeverría, ex-Superior General de la congregación. No es fácil conjugar la responsabilidad con la alegría; la 
sabiduría con la sencillez; la profecía con la normalidad y él es testigo de todo ello. Como Superior General de su congregación 
y miembro de la Unión de Superiores Generales ha tenido mucho que ver en los orígenes de la Instrucción sobre los religiosos 
hermanos. Hoy, por fin publicada, nos ofrece unas claves de lectura y valoración de la misma que, sin duda, nos servirán para 
entender, apoyar y confirmar este don vocacional de la vida religiosa. 

Texto introductorio redactado por la Revista VIDA RELIGIOSA. 
 

 

Revista VIDA RELIGIOSA, Febrero 2016, págs. 16-19 
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al pueblo de Dios y, al mismo tiempo, subraya no lo que lo distancia sino lo que lo hace signo diferente. Me 
gusta mucho ver insertada la vocación del Hermano en el Pueblo de Dios, pueblo de hermanos y hermanas.  

Los lazos de comunión de religioso hermano se extienden 
más allá de los límites de la Iglesia, pues están impulsados por el mismo 

«carácter de universalidad que distingue al Pueblo de Dios». 

La vocación del hermano es parte de la respuesta que Dios da 
al vacío de fraternidad que hoy hiere al mundo (n.6). 

 

3. Pero, por otro lado, en este 
apartado no aparecen ciertas 
palabras claves hoy, por 
ejemplo: pobres, 
desigualdades económicas, 
injusticias, dignidad de la 
persona, derechos y 
responsabilidades, solidaridad, 
lucha por la justicia, la paz, la 
reconciliación, el mundo 
recreado... Sería importante 
hacer notar, frente a la 
vocación del Hermano, la no 
fraternidad que se vive hoy en 
el mundo, de cara a los pobres, 
los emigrantes, la naturaleza 
(tema ecológico...). La misión 
en el mundo de hoy como el 
dinamismo que empuja 
fuertemente a la fraternidad y 
a la sororidad. Creo que al hablar de la fraternidad debe tomarse en cuenta no solamente el aspecto teológico, que 
naturalmente es fundamental, sino también el contexto humano-histórico que la sitúa y desafía. Esto hace más actual 
y necesaria la vocación del Hermano.  

 

El hermano asume los ministerios eclesiales comunitariamente 
con sus hermanos de congregación y con otros creyentes 

que participan en el mismo carisma fundacional (n. 10). 

4. El esquema del segundo punto, "La Identidad del Religioso Hermano" es impecable: la fraternidad como el don 

recibido, que se identifica con el Misterio, la fraternidad, el don compartido, bajo el título de la Comunión y el tercero, 
la fraternidad el don que entregamos para hablar de la Misión. Como en el primer punto, la construcción del desarrollo 
es simétrica, muy clara. El hilo conductor sigue siendo la fraternidad, pero vista desde tres ángulos: como misterio, 
como comunión, como misión. Claro, lógico y motivador. Me hubiera gustado que aquí como en el resto del documento 
los títulos hubieran estado en plural. El Hermano nunca es singular ya que implica siempre una relación. Nos hacemos 
Hermanos. El icono del lavatorio de los pies me parece sumamente acertado y retador.  

Así nace en el hermano y en la comunidad de hermanos 
el empeño por la calidad de su servicio profesional en toda tarea, 

por profana que parezca (n. 13). 

5. El primer apartado sobre el Misterio, nos presenta el meta-relato de la historia de la salvación, muy sugestivo, pero 

quizá habría que explicitar un poco más que este misterio irrumpe en la historia de los hombres y nos introduce en la 
narración como actores. La narración del Éxodo, de los Profetas, de Jesús, de la Iglesia primitiva, de la Iglesia en cada 
nueva coyuntura histórica, es el lugar de donde brota esa fraternidad que se construye enraizada en ese misterio 
salvífico-en-la-historia y en nuestro quehacer cotidiano. Al final, la invitación a vivir el misterio "en casa" con María es 
una llamada a interiorizar la Palabra y a experimentar una ternura maternal que nos hace más Hermanos.  
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El hermano consagra toda la creación. .. Esta capacidad es el fruto de 
un proceso permanente de apertura a Dios por su consagración, 
esto es, de la vivencia diaria de su sacerdocio bautismal (n. 16). 

 

6. En el segundo apartado: "La Fraternidad don que compartimos", me gusta mucho que se hable de una Fraternidad 

ministerial. Estoy convencido que el Hermano ha recibido de Dios un verdadero ministerio, por eso como el texto lo 
señala, la fraternidad está íntimamente vinculada a la misión. El siguiente texto me parece una síntesis excelente: "El 
misterio de Dios salvador brota como fuente en la comunidad, es vivido entre los hermanos y se proyecta en la misión 
eclesial. Vuelve luego a la comunidad y realimenta la vida de ésta desde la realidad experimentada en la misión" (n. 23).  

 

La misión no es «lo que hace», 
sino su vida misma hecha comunión con los pequeños (n. 27). 

 
 

7. En el tercero, "La Fraternidad don que entregamos", los iconos, las metáforas e imágenes bíblicas que presentan 
para la misión son muy vivos. Al hablar de la pobreza, a lo mejor, hubiera sido bueno ser más incisivo ante la realidad 
dramática que viven tantos hombres y mujeres en nuestro mundo de hoy. El contexto histórico que hoy vivimos de 
empobrecimiento, de migración, de hambre, de injusticia, de indiferencia, de falta de sensibilidad, de no cuidado de la 
creación, de superficialidad, de pérdida de valores religiosos y humanos... es una triste realidad, que hace que una 
vocación de Hermano vivida con autenticidad y encarnada en esta realidad tenga más sentido. Me encanta la invitación 
a vivir nuestro ministerio con y como Jesús Buen pastor.  

 

La imagen del Buen Pastor, igual que la imagen del Maestro con la toalla ceñida 
y lavando los pies a sus discípulos, nos habla, no de poder, 

sino de servicio, de amor y de sacrificio hasta dar la vida (n. 28). 
 

8. En síntesis el texto es muy 
rico, se lee fácilmente, es claro. 
Los iconos vivos, sus esquemas 
simétricos excelentes y lógicos. 
La iluminación bíblica y 
evangélica es muy sugestiva. A lo 
mejor lo que lo puede mejorar es 
una base antropológica-
existencial histórica que en los 
números 30 y 31 ya aparece de 
una manera más concreta. 
Entiendo que esto no siempre 
responde a los documentos de 
Iglesia pero aunque, 
tímidamente, pienso que sería 
bueno se tuviera más en cuenta.  

Personalmente el documento, 
que agradezco y valoro mucho, 
es una invitación a los Hermanos 
a reavivar el amor que nos habita, poniéndolo al servicio del amor que nos interpela en tantos rostros marcados por la 
pobreza o el sufrimiento. Nuestra vocación de Hermanos en la Iglesia y para la vida del mundo, solo en el amor y como 
pasión de amor tiene sentido. Amor y pasión que, a su vez, solo se entienden desde una profunda vivencia de fe.  
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Algunes reflexions 
SOBRE L'ESGLÉSIA DEL FUTUR 

 

Cardenal Koenig, responsable del 

Secretariat dels no creients 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* L'ESGLÉSIA DEL FUTUR serà, en molts aspectes, més honrada, més 

modesta: professarà la fe sense frases. La fraseologia religiosa és un 

gran perill, sempre amenaçant per a l'home religiós... 

* L'ESGLÉSIA DEL FUTUR serà més senzilla en moltes coses. No ho 

jutjarà tot, ni decidirà sobre totes les coses, sobre allò de què  no és 

competent. 

* EN EL FUTUR hi haurà una religió de llibertat que no restringirà 

l'espai lliure i les particulars característiques de l'home. Doncs allà on hi 

ha l'Esperit del Senyor, allà hi ha la llibertat. La religió del futur serà 

una religió oberta sobre la condició humana. Més nítidament que en el 

passat, prendrà l'home en totes les seves dimensions, àdhuc la corporal... 

* La religió del FUTUR, L'ESGLÉSIA DEL DEMÀ, sabrà millor que 

nosaltres avui discernir el que és essencial de l'accidental... 

* L'ESGLÉSIA DEL FUTUR es trobarà amb dificultat amb els poderosos 

del món, però no es deixarà tancar la boca fàcilment amb el diner i els 

honors, tampoc no es deixarà rebaixar a nivell de sistema polític. 

* L'ESGLÉSIA DEL FUTUR no serà l'Església de les grans organitzacions... sinó que serà conduïda i 

sostinguda per petites comunitats, que es comprometran a una continua renovació i, a l'ensems, farà 

irradiar sobre les altres. 

* L'ESGLÉSIA DEL FUTUR no posarà en perill la unitat, però la reflectirà sota diversos aspectes. No 

suprimirà els conflictes, però sabrà viure amb ells. Comprendrà que els conflictes formen part de la vida 

i que no poden ésser fàcilment evitats en el món. 

* Tenim fe en l'ESGLÉSIA DEL FUTUR perquè tenim fe en els homes i, sobretot, en la Providència que 

els condueix... La fe és la virtut més profunda, l'Amor es la més gran de totes, i l'Esperança és la virtut 

més propera a les nostres aspiracions, a la nostra petitesa i al nostre sofriment humà. 

* EL FUTUR DE LA RELIGIÓ I DE L'ESGLÉSIA és el futur de l'home. Déu ha llançat els homes vers 

el futur: Potser no sempre ens adonem d'això. 

El Cardenal Koenig, arquebisbe de Viena, fou creador i primer director del “Secretariat dels no 

creients”, fundat després del Concili Vaticà II. Va treballar conjuntament amb el Canciller 

General d’Àustria amb la intenció de conciliar el Socialisme amb l’Església Catòlica. Es manifestà 

completament oposat a la introducció de l’avortament legalitzat. També intervingué en afavorir 

l’ecumenisme. Intervingué favorablement en l’elecció de Joan Pau II. Morí el 2004 a l’edat de 

99 anys. 

Aquest escrit sobre “l’Església de futur” escrit pel Cardenal Koenig, data de 1975 (revista Foi 

et incroyance), però llegit avui, després de 40 anys, s’hi pot apreciar l’aspecte profètic del text. 
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G. Miquel Xancó i Roca 
 

Entrevistem al G. Javi Núñez (45 anys), el Germà més jove del Sector 

Catalunya, Delegat de Pastoral. 

 

Hola, Javi, voldria que ens presentessis el funcionament de la Pastoral en el 
Sector Catalunya, si estàs disponible. 

Amb molt de gust. 

 

Quina sensació tens de l’acolliment de la Pastoral de part de molts Germans 
grans del Sector de Catalunya? 

Jo veig una pluralitat d’opinions i actuacions. Tots els Germans volen col·laborar 

amb la Pastoral, uns col·laboren activament segons les seves possibilitats, altres 

ho deleguen en els seglars, però es fan presents, alguns Germans no coneixen 

algunes de les activitats. Estarà bé que les coneguin, potser aquest article els ajudarà. Suposo que hi ha qui 

no li sembla bé tot el que fem o oferim. La veritat és que el context és molt diferent, no és gens fàcil i tota 

ajuda és poca. De totes maneres crec que encara hem de fer més difusió de tot plegat i que uns i altres ens 

hem de fer presents. La presència activa i positiva ajuda molt. Crec que l'actitud és més important que el fer.  

 

Quins són els pilars sobre els quals s’hauria de fonamentar la Pastoral? 

Podríem parlar de l’aspecte 
teològic, cristològic o fins i tot 
trinitari, però ara estem aterrant 
en els aspectes més bàsics com són 
fe, fraternitat i servei.  

Vivim fa temps immersos dins d’un 
món secularitzat i tant els 
professors com els pares, viuen no 
sols en un món postmodern, sinó 
de la indiferència religiosa. Estem 
dins allò que els antics en deien 
‘tabula rasa’ i com que no es 
coneix quasi res del món religiós, 
ara es comença a tenir una certa 
curiositat.   

Existeix avui un gran sincretisme. Val tot. Els alumnes agafen una mica del món oriental, una mica de ioga, 
una mica del zen... I tot el que sona a ‘religió d’abans’ com Jesús, Déu, Església,... ho rebutgen per ser antic 

Per una Pastoral evangelitzadora 

“Per romandre fidels al carisma de l'Institut, els Germans analitzen les noves 
necessitats educatives i Pastorals. Hi responen de manera creativa, tant en 
els centres educatius actuals, com fundant noves obres educatives al servei 
dels pobres” (Regla14.2) 
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malgrat que no ho coneixen. Per emprar un concepte del Papa Francesc, tot allò que tingui olor a ‘religió’ és 
rebutjat automàticament. Avui, amb tot, hi ha ambients on el tema cristià es comença a acceptar. També hi 
ha escoles on s’ofereixen espais de creixement personal i pregària tant a educadors com a alumnes. 

 

I com es viu el tema de Pastoral dins les famílies?  

Pensa que les famílies han canviat. Dins una família monoparental (- en el cas mare-fills) el concepte de pare 
pot tenir moltes connotacions negatives. Per això hem de parlar de qüestions bàsiques al  parlar de Jesús, de 
Déu (Pare-mare) , o de l’Esperit Sant. Tot això s’hauria de traduir o d’adaptar.  

Ara és molt important treballar la INTERIORITAT i tot el que això suposi. El mètode HARA  que es va 
implantant a les escoles pot ser una bona ajuda, encara que no és l’única solució. Aquesta és més complexa 
i depèn una mica de tothom; de diversificar les propostes en funció de la diversitat de processos personals i 
grupals. 

 

Com influeix el tema del món virtual en la Pastoral?  

És un altre tema que s’ha de tenir 
en compte. El món ÀUDIOVISUAL, 
el mòbil, i-pad, les xarxes socials, 
etc... s’hauran de tractar amb cura 
i amb didàctica. La comunicació en 
general i, i més en concret, la 
comunicació virtual també ha de 
formar part del món de la Pastoral, 
de fet ja hi és. Ha de ser una 
manera d’arribar a l’altre i a l’Altre; 
però ho hem de fer a poc a poc. 

 

Quin seria l’ Objectiu general de la 
Pastoral en el nostre Sector? ... 

Ara la Pastoral ha anat donant un 
cert gir. Seguint l’esperit dels 
últims Capítols Generals i de les Assemblees de la MEL, tenint en compte la realitat de les nostres aules i la 
secularització, s’ha fet un pas en recordar que no podem donar per suposada la fe ni els valors lasal·lians 
entre l’alumnat ni en el propi professorat. 

La principal finalitat de les nostres obres educatives és l’evangelització de tota la comunitat educativa. 
Eduquem tot evangelitzant i evangelitzem tot educant. 

Si fins ara els destinataris eren eminentment els alumnes, ara són totes i cadascuna de les persones que 
composen les nostres comunitats educatives. Pares i mares, educadors i alumnes són l’objecte i alhora el 
subjecte de les nostres accions evangelitzadores. 

Sense ànim d’excloure cap dels nostres destinataris i sent fidels a la nostra tradició, seran objecte de la nostra 
atenció els nens i els joves, especialment els més necessitats. Malgrat això, i encara que pugui semblar una 
contradicció, en aquesta època cultural i social que vivim, tenen una especial atenció pastoral els educadors 
amb qui compartim missió. 

Més que transmetre la fe en una societat i a subjectes que ja no l’entenen, tenim com objectiu proposar la 
fe. En diem contagiar la fe. Ningú no parla d’allò que no té. No podem donar per suposat que tots són fervents 
creients, hi ha de tot. Per això és important treballar amb els educadors. 

En el nou model de Pastoral que surt del “Document Marc d’Evangelització de l’Arlep”, els gestos i els 
testimonis primen sobre el discurs i la paraula. I es vol donar un espai a l’experiència personal de fons, així 
com a l’acompanyament. 
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Quins serien els Objectius més immediats? . 

Estem treballant els temes bàsics d’una manera una mica diferent.  

La Pastoral educativa passa per oferir materials pels temps litúrgics forts, la reflexió del dia ha passat a fer-
se on-line o audiovisual a l’aula, en definitiva donar suport als equips directius i als educadors per a poder 
realitzar la tasca Pastoral i l’ERE en les Obres Educatives. Últimament la trobada FEM XAS adreçada a 1r d’ESO 
(més de 1300 alumnes hi passen) ofereix un espai per a treballar en Xarxa i conèixer altres Centres La Salle, 
fer amistat, conèixer més a Sant Joan de La Salle i descobrir els valors del caràcter propi. 

L’Educació de la Interioritat és un altre pilar actualment. Educar als alumnes per tenir vivències que els 
permetin conèixer millor el seu cos, els seus sentiments, les seves emocions i les seves relacions amb els 
altres i el transcendent. És l’anomenat Projecte HARA. 

S’ha donat un impuls a l’educació i promoció de la Justícia, la Solidaritat i la Pau (JUSP) a través de 
l’actualització del Projecte Marc. També a través de la nova marca La Salle Solidària, per a crear sinèrgies 
entre la comunitat lasal·liana i la societat amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones sense 
importar si viuen al nostre país o a qualsevol altre indret del planeta: “No importa el lloc, importen les 
persones”. Es segueixen recolzant les organitzacions que treballen per la Justícia Global, la Fundació PROIDE 
i la Fundació COMTAL. 

La Pastoral Vocacional ha donat pas a la Cultura Vocacional. Orientar els alumnes i els educadors sobre els 
valors que volen edificar el seu projecte de vida i crear un ambient espiritual i d’experiències en els Centres 
per a facilitar la pregunta vocacional. El curs vinent li donarem una empenta gràcies al Congrés de Cultura 
Vocacional previst pels dies 9 a 11 de febrer de 2017. 

També ha donat un salt en els últims anys l’Associació Joves La Salle. Enguany fan 25 anys i ho han celebrat 
en la seva tradicional trobada La Clau, aquesta vegada a La Salle Reus. També van fer una celebració amb els 
antics el dia 22  d’abril al Casal La Salle Sant Gervasi. L’Equip de Pastoral acompanya els Equips Directius de 
les Obres Educatives que tenen grups juvenils o en volen tenir, fomenta la Pastoral juvenil en les Obres 
Educatives. Continua potenciant l’Associació Joves La Salle i els seus valors de fe, fraternitat i servei. 
Últimament comencen els grups de PROIDE JOVE adreçats a joves de Batxillerat i Cicles Formatius que volen 
fer, grup, formar-se i després de dos cursos anar a fer una col·laboració internacional durant l’estiu solidari. 

 

Actualment qui forma l’EQUIP PASTORAL DEL SECTOR?...  

L’Equip de Pastoral actual s’ha vist enriquit. Actualment 
el formen Conchi Revuelto, Raül Garcia, Laia Capellas i jo 
mateix com a coordinador. 

La Srta. Laia Capellas, antiga alumna de La Salle Manresa, 
fa de Col·laboradora amb la Pastoral Juvenil, dona suport 
a comunicacions de Pastoral i especialment fa de 
Secretària tècnica de Joves La Salle. La seva dedicació a 
l’Equip de Pastoral són els dimecres i una tarda de dijous. 

També fa poc s’han  incorporat dues persones més a 
l’Equip de Pastoral: 

La Sra. Conchi Revuelto. 

Fins ara era la Directora del CRAE La Salle de la Fundació Comtal. Llicenciada en Ciències Religioses i 
Diplomada en Educació Social, Diploma en Teologia. Directora i Monitora en Temps de Lleure. Vinculada a La 
Salle i a la institució Salesiana, té experiència en Pastoral Educativa, en Pastoral Juvenil i en Obres 
Socioeducatives. També és professora a la Secundària de La Salle Bonanova. Dedicació a l’Equip de Pastoral 
dimecres, dijous i divendres.  

El Sr. Raül Garcia. 

Fins ara Coordinador de Pastoral de La Salle Sant Celoni, nomenat sotsdirector enguany. Llicenciat en Biologia 
i professor d’ESO. Director i Monitor en Temps de Lleure, ha estat vinculat a Joves La Salle, a l’escoltisme i a 



31 
 

l’Agrupament Escolta i Guia EROL La Salle Sant Celoni. És Associat a la Missió Educativa Lasal·liana. També 
fins ara ha format part de l’Equip de Missió Compartida i Associació. Dedicació a l’Equip de Pastoral dimecres 
i dijous. 

 

Es parla també d’una possible Comunitat Pastoral? Quina seria la seva estructuració i objectius pretesos. 

Primer de tot voldria fer un aclariment. Totes les comunitats lasal·lianes tenen una missió. Quan es diu 
comunitats lasal·lianes són les de tots els tipus, les comunitats formades només per Germans, les que 
contemplen Germans i Associats i les formades només per Associats. Totes les comunitats lasal·lianes fan i 
han de fer Pastoral, evangelitzar. Totes tenen una dedicació especial als necessitats, tot fomentant la justícia 
social i el missatge de Jesús. En totes es prega i l’eucaristia és un motiu de celebració comunitària. La 

comunitat té uns dinamismes 
que permet la fraternitat i la 
promoció dels valors 
lasal·lians. La nova proposta de 
Comunitat Pastoral (a la qual 
haurem de buscar un nom 
perquè no es confongui) 
pretén oferir espais i propostes 
que les comunitats lasal·lianes 
no poden oferir o els hi resulta 
una mica més complicat. 

Aquesta proposta no és perquè 
les persones més vàlides de 
cada centre o comunitat les 

deixin. No tindria sentit. En tot cas aquestes podrien viure alguna experiència, aportar el seu granet, tenir un 
espai d’intercanvi amb altres com ells/elles per tornar al seu entorn habitual. Podrien participar en propostes 
puntuals però sempre que fossin per enriquir-nos mútuament. 

Ara s’ha ofert un resum de les aportacions de les comunitats de Germans. El dia 29 de maig, de 10h a 12h, al 
Casal La Salle Sant Gervasi es tindrà una trobada-reflexió per tal de concretar una proposta més en ferm. 

 

Ressonància de la Pastoral en els diversos centres del Sector. 

Els diversos Centres La Salle, segons la seva realitat, tenen iniciatives molt bones a nivell de Pastoral. En 
general cal dir que el grup de Coordinadors de Pastoral de Centre estan molt motivats. 

La trobada que vam tenir enguany a Bagà amb els Coordinadors de Pastoral va ser molt enriquidora per a 
tothom. N’hi ha que destaquen per les enceses solidàries, com Tarragona o Girona. Allà mateix ofereixen 
durant el curs pregàries de Taizé. A La Salle Manresa el voluntariat és molt compromès, així com a Gràcia i La 
Seu. L’APS, Aprenentatge i Servei, s’ha implantat a tots els 4t d’ESO i moltes escoles fan un treball lloable.  

A La Salle Gràcia han obert un nou grup de Joves La Salle, es diu Estrella del Nord. Els grups La Traca de Premià 
i “7DE9” de Comtal formen part activa de la Pastoral juvenil i escolar. La Salle Sant Celoni fa una gran labor 
Pastoral. No té una comunitat de Germans, però la Comunitat d’Associats/des és ben activa. La Salle Congrés 
ofereix unes convivències i ha adaptat el projecte HARA a la seva realitat de Batxillerat. Enguany, juntament 
amb uns alumnes de La Salle Mollerussa han participat durant la Setmana Santa a Taizé. El Germà Cesc, 
Ramon Pascual, Josep Canal, Toni Clavé i servidor ens fem presents en algunes classes que ho demanen. 

Hi ha Germans, Associats/des i altres lasal·lians que participen activament de la Pastoral del seu entorn. El 
testimoni fa més que el fer moltes vegades. N’hi ha tantes i aquí hi ha poc espai. A totes les escoles hi ha 
quelcom d’especial que en algunes altres no es dóna. No les he anomenat totes, hi ha moltes iniciatives ben 
riques que podríem continuar compartint en el PAX. 

En la teva vida quins han estat els cims que t’han portat al camp de la Pastoral? Esdeveniments, persones, 
etc... 
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Tota la meva vida he estat vinculat a la Pastoral. Des de la Parròquia de Sant Josep Obrer de Torreforta amb 
els jesuïtes com en Joaqui Salord, en Pere Borràs o el Pare Josep M. París. Vaig tenir la sort d’estar en un grup 
a la Parròquia. Em van oferir de participar en la Pasqua Jove i en les trobades de Taizé. Vaig fer trobades 
vocacionals amb els jesuïtes i camps de treball també. 

Després un primer 
lligam amb els 
Escolàstics que 
estaven a La Salle 
Tarragona. Això em va 
fer tenir una relació 
estreta amb els 
Germans J. Roman 
Pérez (actual visitador 
auxiliar de Bilbao) i 
Joan Lluís Casanovas, 
així com amb el Germà 
Josep M. Pons que van 
ser els primers en 

iniciar-me en La Salle. Més tard, des de la formació inicial, de seguida vaig estar en contacte amb la Pastoral 
a través de la catequesi, dels grups juvenils, de Joves La Salle i de les trobades com la Pasqua Jove i Montserrat 
a Peu.  

He estat vinculat a diversos grups i agrupaments, com a cap, monitor i consiliari. He estat coordinador de 
Pastoral de La Salle Torreforta, Santa Coloma, Manlleu i Comtal. Quan vaig estar a Santa Coloma l’estructura 
de Pastoral que portava el Germà Joan Carles Vàzquez va fer que m’encarregués de coordinar la zona de 
Girona a nivell de Pastoral. Llavors vaig començar a treballar i coordinar-me amb els diferents coordinadors 
de Pastoral de la zona. També vaig col·laborar i aprendre dels Germans Cesc Ferré i Toni Clavé.  

El Germà Cesc va creure que podria substituir-lo com encarregat de la Pastoral Vocacional i Juvenil, tot 
formant part de l’Equip de Pastoral del llavors Districte, amb el Germà Eduard Blasco al capdavant i el Sr. 
Francesc Closa. El Germà Josep Martí, llavors Visitador, em va enviar a fer un CIL de formació de formadors i 
vaig poder fer una estada a Lió i París per a conèixer la realitat de la Pastoral a França. Vaig començar a ajudar 
amb la formació de professors nous al Germà Josep Guiteras, encarregat de la Missió Educativa Lasal·liana.  

Amb el Germà Eduard vam quedar que portés l’Associació Joves La Salle i és quan vaig col·laborar 
especialment amb en David Martínez i l’actual director de La Salle Congrés, en Pere Vivancos, així com d’altres 
joves que començaven com la Graciel·la Coris o l’Ernest Casaponsa. He anat portant grups, fent de monitor i 
director de temps de lleure també a campaments, trobades, colònies, casals... en més de sis grups juvenils 
diferents. He participat al camí de Santiago, camps de treball... 

El CIL de Pastoral Vocacional de 2013 va ser un moment molt important d’inflexió per a impulsar la Cultura 
Vocacional. El Germà Josep Canal em va substituir i posteriorment, curiosament jo mateix l’he substituït a 
ell.  

 

Expectatives de futur. Germans i seglars són el cor, memòria i garantia... 

Amb l’Equip de Pastoral i amb els Coordinadors de Pastoral tenim molts somnis per a les nostres escoles. 
Alguns s’estan fent realitat. Tothom fa el que pot i alguns encara més. 

Si al final es proposa col·laborar amb la Comunitat Pastoral serà un gran estímul. Animar l’espiritualitat i la fe 
als claustres és tot un repte. 

 

Molt agraït Germà Javi i que els objectius de Pastoral i de la Comunitat Pastoral esdevinguin 
cada vegada més realitat. 
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Missatge del Papa Francesc 

 

"Pots tenir defectes, estar ansiós i viure irritat algunes 
vegades, però no t'oblidis que la teva vida és la major 
empresa del món. Només tu pots evitar que vagi en 
decadència. Hi ha molts que t’aprecien, admiren i 
t'estimen. M'agradaria que recordessis: ser feliç, no és 
tenir un cel sense tempestes, un camí sense accidents, 
uns treballs sense cansament, unes relacions sense 
decepcions. Ser feliç és trobar força en el perdó, 
esperança en les batalles, seguretat en la llotja de la por, 
amor en els desencontres. Ser feliç no és només valorar 
el somriure, sinó també reflexionar sobre la tristesa. No 
és just commemorar l'èxit, sinó aprendre lliçons en els 
fracassos. No és just tenir alegria amb els aplaudiments, 
sinó tenir alegria en l'anonimat. Ser feliç és reconèixer 
que val la pena viure la vida, malgrat tots els 
desafiaments, incomprensions, i períodes de crisi. Ser 
feliç no és una fatalitat del destí, sinó una conquesta per 

a qui sap viatjar cap a dins del seu propi ésser. Ser feliç és deixar de ser víctima dels problemes i tornar-se 
actor de la pròpia història. És travessar deserts fora de si, i ser capaç de trobar un oasi en el recòndit de la 
nostra ànima. És agrair a Déu cada matí pel miracle de la vida.  

Ser feliç és no tenir por dels propis sentiments. És saber parlar de si mateix. És tenir coratge per sentir un 
"no". És tenir seguretat per rebre una crítica, encara que sigui injusta. 

És besar als fills, mimar els pares, tenir moments poètics amb els amics, encara que ells ens fereixin. 

Ser feliç és deixar viure a la criatura lliure, alegre i simple, que viu dins de cada un de nosaltres. 

És tenir maduresa per dir “EM VAIG EQUIVOCAR”.  

És tenir la gosadia per dir “PERDONEU”. 

És tenir sensibilitat per expressar “ET NECESSITO ".  

És tenir capacitat de dir “T’ESTIMO”. 

Que la teva vida es torni un jardí d'oportunitats per ser feliç... Que en les teves primaveres siguis amant de 
l'alegria. Que en els teus hiverns siguis amic de la 
saviesa. 

I que quan t'equivoquis en el camí, ho comencis  tot 
de nou. Doncs així seràs més apassionat per la vida. 
I descobriràs que ser feliç no és tenir una vida 
perfecta!. 

Sinó utilitzar les llàgrimes per regar la tolerància. 
Usar les pèrdues per refinar la paciència. Usar les 
equivocacions per esculpir la serenitat. Utilitzar el 
dolor per lapidar el plaer. Usar els obstacles per 
obrir les finestres de la intel·ligència.  

Mai desisteixis... Mai desisteixis de les persones que estimes. Mai desisteixis de ser feliç, ja que la vida és un 
espectacle imperdible!” 

SER FELIÇ NO SIGNIFICA 

QUE TOT SIGUI PERFECTE 

SINÓ QUE HAS DECIDIT 

MIRAR MÉS ENLLÀ 
DE LES IMPERFECCIONS 
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G. Jaume Pujol i Bardolet 

Nota. Aquest article és a continuació del publicat en el PAX anterior, n. 241, pàgs. 25 a 27, 

Sobre “La perennitat de l’espiritualitat” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. L’ESPIRITUALITAT LASAL·LIANA COM A PROPOSTA PER A TOT EDUCADOR I COL·LABORADOR 
LASAL·LIÀ 

Origen de L’Espiritualitat lasal·liana 

L’iniciador fou Sant Joan Baptista de La Salle, un home amb 
gran experiència de Déu que, el 1680, es sentí portat a 
considerar la situació de  desemparament dels infants, 
sobretot pobres, degut a que llurs pares, “ocupats tot el dia en 
guanyar el seu sosteniment i el dels seus fills no podien ocupar-
se d’ells”. 

La Salle fundà un moviment educatiu des d’una espiritualitat 
integrant, les dimensions espiritual i temporal, formant 
mestres vivint en comunitat segons l’Evangeli. Es nomenaran 
«Germans» perquè siguin germans entre ells i germans grans 
dels infants que hagin d’educar. A més, volgué que aquests 
primers mestres, Germans, se sentissin «associats», diguem 
cohesionats, integrats i coresponsables per a una obra 
educativa conjunta, segons una pedagogia que ells mateixos 
descobririen a partir de la seva respectiva experiència diària 
compartida en comú. I així «junts i per associació» anirien 
creant una nova escola, l’escola lasal·liana, amb un conjunt 
d’innovacions i millores respecte de l’escola existent en l’època. 

Ningú ja no dubte que estem en procés de «refundació» en molts aspectes i també del nostre 

Institut, Districte, Sector i centres, però el carisma i l’espiritualitat és la mateixa del temps del 

nostre Fundador, tal com està molt ben descrita en la Regla revisada, que va entrar en vigor el 8 de 

setembre de 2015 i pertany a Germans, laics i laiques que treballen en la missió lasal·liana. 

Tal com ens diu el Decret d’aprovació de la Regla es tracta d’una reescriptura de la Regla de 1987 a 

través de 3 eixos, : 

1. La vida fraterna en comunitat en torn a la reafirmació del vot d’Associació rebut del 

Fundador. 

2. Una millor atenció a les referències al Fundador i als Orígens (carisma i espiritualitat 

lasal·liana). L’esperit de fe i de zel hi són part indiscutible. 

3. Precisions sobre la missió adaptada a les circumstàncies dels temps i llocs, particularment 

en el servei educatiu dels pobres en una societat secularitzada o en un context de pluralisme 

religiós, una mirada atenta a la creació i a la col·laboració amb les persones que treballen 

amb nosaltres (els laics i laiques). 
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Aquesta escola, que ha anat evolucionant, en el transcurs dels temps, existeix avui en 82 països i és 
compartida, no solament per Germans, sinó també per nombrosos educadors laics o professors/es, 
administratius i personal de servei. I tots «junts i per associació», tots mútuament solidaris. Tots són invitats 
a regir-se per una mateixa espiritualitat, l’«espiritualitat lasal·liana». 

 

Avui: De l’«Escola dels Germans a l’Escola Lasal·liana» 

L’anomenada «escola dels Germans»,  era regentada 
exclusivament o quasi, pels Germans; així fou durant quelcom 
més de tres segles. Avui, amb alguns Germans i nombrosos 
seglars, es continua l’escola de La Salle, amb la denominació 
d’«escola lasal·liana», en la que nombrosos seglars exerceixen 
la funció d’ensenyança, de govern i d’administració. Però, 
sempre «escola cristiana» amb la identitat que li dóna 
l’espiritualitat lasal·liana, tot tenint en compte que cada escola 
pot ser pluricultural i plurireligiosa, tant respecte de l’alumnat 
com del professorat i altre personal. A  més de seglars cristians 
hi pot haver musulmans, hindús, budistes... i inclús potser 
alguns poc creients. Tothom és tractat amb el màxim respecte 
per part de la institució, però a ells, per la seva part, els 
correspon respecte a la identitat i espiritualitat lasal·lianes. 
Inclús aquests mateixos poden sentir-se en total sintonia amb 
la pedagogia i característiques lasal·lianes. Tots inspirats pel 
«Caràcter Propi» dels centres lasal·lians, ja que l’espiritualitat 
del centre és la mateixa a tot arreu. 

Pel que respecte al sentit de COMUNITAT, aquesta es viu i s’accentua per medi de reunions periòdiques de 
Claustre i altres diverses de seguiment i avaluació, a més d’altres mitjans de formació permanent. La intuïció 
de La Salle al respecte és vàlida i necessària als nostres temps. Cadascú ha de considerar-se compromès amb 
la institució La Salle amb relacions d’amistat, de col·laboració i amb sessions formatives conjuntes, àdhuc en 
l’àmbit internacional. 

A més de les modalitats de formació permanent establertes en cada Districte i en cada Sector, cal afegir les 
següents a les que hi participen, conjuntament, Germans i Laics: CIL (Centre Internacional Lasal·lià) o SIEL 
(Sessió Internacional d’Estudis Lasal·lians) a Roma, AIUL (Assemblea Internacional d’Universitats Lasal·lianes) 
també a Roma durant dues setmanes, Màster per a la formació de Directius lasal·lians, ASSEDIL (Associació 
de Directors de Centres Lasal·lians d’Europa), reunió europea de Directors Lasal·lians durant tres dies en un 
lloc diferent que es precisa per a cada any, Cursos i Sessions catequístiques diverses per a professors de 
religió. I s’hi podria afegir un llarg etcètera.  

Aquesta immersió de formació permanent facilita el seguiment dels centres La Salle, tant en la seva dimensió 
cristiana lasal·liana, com pedagògica, exigides per les actuals noves situacions. 

 

Modalitats de pertinença i participació en la institució lasal·liana 

 Els GERMANS que per haver rebut una vocació religiosa, han tingut una formació adequada i es vinculen 
a la institució mitjançant un vot d’associació entre d’altres. 

 Els SEGLARS, els uns com Col·laboradors/es i altres com Associats/es: 

 «COLABORADORS/ES» són tots els que treballen en la institució La Salle, sigui com a educadors/es, 
administratius/es o personal de servei, si bé considerant que hi ha diferents sensibilitats possibles, 
tant a nivell de fe, com de cohesió institucional i comunitària i d’integració pedagògica. La veterania 
en la institució lasal·liana afavoreix que, cada vegada més, considerin la institució La Salle com cosa 
seva. 
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 «ASSOCIATS/ES» són aquells que han formulat un 
compromís d’ASSOCIACIÓ institucional, accentuant el seu 
sentit de col·laboració des d’una vida de fe, de consciència 
de vocació, d’esperit comunitari, de missió educativa 
sobretot amb els més necessitats i d’obertura universal, 
tant des de l’interior de l’Institut com de sensibilitat 
respecte de les situacions del nostre món. 

A tots concerneix la identitat i espiritualitat lasal·lianes expressades 
en el CARÀCTER PROPI, sempre des de la seva respectiva identitat 
de religió o de laic. 

 

2. EN UN CONTEXT SECULARITZAT, DE POSTMODERNITAT I D’HIPERMODERNITAT 

En uns temps de postmodernitat i d’hipermodernitat 

Cert que el context del segle XXI que ens circumda i que estem vivint, és molt diferent del dels segles XVII i 
XVIII de la fundació de l’Institut. Per aquest motiu pot haver qui es pregunti si l’espiritualitat lasal·liana es 
pot viure avui. Anem per parts i primer tractem de definir el context social que ens envolta. Sorgeix ara la 
qüestió: en el nostre avui, com situar i viure, de fet, l’espiritualitat lasal·liana, tenint en compte la situació 
d’indiferència religiosa, d’agnosticisme, de materialisme existent sobretot a Europa... 

La nostra societat d’hipermodernitat, en expressió de Gilles 
Lipovetsky1, és de la modernitat al superlatiu: hipercapitalisme, 
hiperpotències, hiperterrorisme, hipervacances, hiperindividualisme, 
hipermercat, hiperpobresa... En la nostra societat líquida impera 
l’efímer. És l’«era del buit», de la fragilitat i de la desestabilització 
emocional, de les depressions i angoixes; la persona hipermoderna és 
lliure i fràgil al mateix temps. El consum li procura satisfacció però no 
felicitat. Sentim fortament les crisis econòmiques, socials, polítiques i 
religioses... Es crea riquesa, però no s’és capaç de repartir-la. 

Pel que fa referència a la joventut, constatem que no ha estat socialitzada religiosament, ni sembla que senti 
necessitat de religió, que hi ha deficient catequesi familiar i escolar; la pregunta religiosa sembla haver 
desaparegut del seu horitzó; la jerarquia de valors és una altra, ocupant els últims llocs en ells la religió i la 
política; n’hi ha que estan oberts a Crist però són crítics envers l’Església; els «filòsofs de la sospita» (Marx, 
Freud i Nietszche) i els seus continuadors, al mateix temps que ajuden a purificar la religió, també li fan osca, 
ocasionant augment d’indiferència religiosa, d’agnosticisme i d’ateisme, contrastat amb un fervorós 
islamisme creixent. Hi ha pèrdua de passió pel que és religiós conjuntament amb el morbo de la crítica, 
abandó de l’Església, etc. Aquest és el panorama de la nostra societat occidental, contrarestada 
conjuntament amb un exemplar ferment d’espiritualitat de tot tipus. 

En els textos del Fundador cal reparar el llenguatge i el missatge. Cert que el «llenguatge» és propi dels segles 
XVII i XVIII, però el «missatge» està molt d’acord amb l’Evangeli en la seva aplicació al nostre avui. 

 

La espiritualitat lasal·liana té actualitat avui 

En efecte, les característiques essencials i fonamentals de l’espiritualitat lasal·liana segueixen essent vàlides 
per avui. Hi ha un nucli d’espiritualitat lasal·liana totalment vigent i aplicable els nostres dies: 

 La fundació de l’Institut s’inicia i es consolida per l’«ESPERIT DE FE», com  esperit és essencial de 
l’Institut. No pot faltar. Sense ell perd sentit el nostre present i el nostre futur. Avui ha de ser 
discernida la complexitat del nostre món a la llum de l’Evangeli: “No considerar res sinó amb els ulls 
de la fe, no fer res sinó amb la mira en Déu i atribuir-ho tot a Déu” (R 6). Partint de l’esperit de fe es 
pretén la formació humana i cristiana dels alumnes. 

                                                           
1 LIPOVESTKY, Gilles. Los tiempos hipermodernos. Anagrama 2006 
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L’esperit de fe fa mirar i veure els alumnes en llur realitat infantil o adolescent, des de l’òptica 
cristiana. Segons La Salle, per l’esperit de fe el Germà fa “moure el cor” dels alumnes per la seva 
educació humana i cristiana. Per això La Salle insisteix en l’exercici de la «presència de Déu», el que 
significa estar en relació amb un Déu proper. 

Aquesta convicció va conduir La Salle a recordar als seus Germans, en diversos escrits, que han de 
veure Jesús en els seus alumnes i no solament en els més afavorits o més abnegats. Exhortava a resar 
i a ocupar-se sobretot dels alumnes que plantegen més grans problemes. 

 El «ZEL», com a desbordament de l’esperit de fe. Per a aquesta finalitat, el Fundador recomana als 
Germans que “com els Apòstols, us heu de retirar, per dedicar-vos a la lectura i l’oració, a fi 
d’assimilar  a fons les veritats i màximes santes que voleu transmetre, i per atreure sobre vosaltres 
les gràcies de Déu que us són necessàries per tal de realitzar el vostre ministeri que l’Església us ha 
encomanat” (MTR 8,1), ja que els educadors són cooperadors de Déu pel ministeri que exerceixen 
(MTR 13,1).  

 L’espiritualitat lasal·liana és una «ESPIRITUALITAT DE COMPROMÍS». L’esperit de fe no es queda en 
la intimitat de cada persona, sinó que desborda, amb tota normalitat, en un zel ardent per educar els 
infants, sobretot els més desafavorits. Per a La Salle existeix una relació intrínseca entre fe i zel; 
aquest últim és lògica conseqüència de la primera. 

Per a La Salle el zel troba la seva expressió en l’actitud de presència amb els alumnes. Presència (prae-
essentia) que significa «estar-amb» i «ser-per-a» ells. I per aquesta proximitat «guanyar i moure» el 
seu cor. 

 El sentit de «COMUNITAT EDUCATIVA», amb la que 
el Fundador partí per a la fundació de l’Institut. El 
Fundador partí d’una comunitat de vida i d’escola. 
Els allotja a casa seva, els acompanya espiritualment 
i pedagògicament. És insistent en les Cartes als 
Germans i en diverses meditacions com 65, 72, 73 i 
74. Per a La Salle la comunitat és, certament, un 
mitjà privilegiat de formació i d’acció. 

Les comunitats seran interdependents entre elles. Totes elles i cada Germà estan «associats» en la 
institució. Tots coresponsables. Cadascú se sent vinculat al «junts i per associació». L’associació 
produeix la interacció de les diverses comunitats, a partir de les quals s’avalua el dinamisme del 
ministeri que s’exerceix i que s’arriba a autèntiques innovacions. 

 «UN DISTINTIU: LA FRATERNITAT». La Salle va fundar un Institut de «Germans» amb la intenció de 
que la fraternitat es visqui i s’exerceixi entre tots i en sigui el seu distintiu. Avui La Salle estaria d’acord 
en que, com diu la Regla, tots els nostres Col·laboradors siguin considerats com a germans i tots 
germans grans dels joves que se’ns confien, segons la terminologia de la Regla, article 53. 

 «EL SENTIT DE MINISTERI» en l’exercici de la missió: La Salle reuneix freqüentment els Germans i per 
al seu retir anual escriu 16 meditacions sobre el ministeri del Germà. Suscita la col·laboració dels 
Germans, de tal manera que, tant la Regla com la Guia de les Escoles, venen a ser l’experiència a la 
que han arribat els Germans en el seu règim de vida i d’acció ministerial. 

 El Fundador no té dubtes en emplaçar-nos com «AMBAIXADORS I MINISTRES DE JESUCRIST I 
REPRESENTANTS SEUS»,  fins a dir que “Jesucrist mateix és qui desitja que els deixebles us mirin com 
el mirarien a Ell”; i que rebin les vostres instruccions com si Ell en persona les hi impartís, persuadits 
de que la veritat de Jesucrist els arriba pels vostres llavis, i que és en el seu nom que els ensenyeu” 
(MTR 3,2). 

 «ATENCIÓ ALS POBRES»... Treballeu pels pobres: en aquest aspecte el Fundador fou clar i 
contundent en escriure en les Regles Comunes: “Estimaran tendrament tots els seus alumnes... 
Manifestaran a tots els alumnes igual afecte, i més encara als pobres que als rics, per ser aquells molt 
més encomanats pel seu Institut que aquests” (RC 7,13-14). “Vosaltres teniu nois pobres als quals 
heu d’instruir cada dia. Estimeu-los tendrament... seguint amb això l’exemple de Jesucrist” (Med 
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166,2,2). Jesucrist va donar el seu missatge des dels pobres i avui sabem certament que el Regne de 
Déu ha de sorgir des dels pobres. 

 «EL SENTIT DE VOCACIÓ». La Salle tenia la 
convicció de que l’educació dels infants s’ha d’exercir 
des d’un sentit de «vocació»: “Vosaltres sou els qui 
Déu ha escollit per ajudar-lo en aquesta obra, 
anunciant a aquests nens l’Evangeli del seu Fill les 
veritats que s’hi contenen” (MTR 1,3). “Vosaltres sou 
els elegits de Déu per a donar conèixer Jesucrist i per 
anunciar-lo” (Med 87,2). “És Déu qui us ha cridat i 
destinat a aquesta funció” (MTR 9,1). 

 «EL SENTIT D’ASSOCIACIÓ», sorgeix des dels 
inicis fundacionals i avui es dóna un providencial 

despertar sobre ella, molt coherent amb el procés de refundació en el que ens sentim impulsats i 
obligats. L’Associació suposa cohesió entre els seus membres, disponibilitat per l’intercanvi de 
persones en bé de l’escola cristiana. Avui els Germans hem recuperat l’associació com a primer vot i 
creiem que ens demana projectar-lo en favor dels nostres seglars col·laboradors. Les actuals 
circumstàncies ens fan passar d’una associació de només entre Germans a una projecció amb els 
seglars. Es va estenent el sentit d’associació entre els nostres col·laboradors seglars, formulant un 
«compromís públic d’associació», i això representa una excel·lent contribució a l’escola lasal·liana. 

 «L’OBERTURA ALS LAICS». Havent passat de l’escola de 
rudiments dels inicis a l’actual escola més complexa, es 
fa necessari recórrer als laics com a col·laboradors i 
inclús per l’exercici de responsabilitats i, corregint-se a si 
mateix, el Fundador també avui admetria a dones i la 
coeducació; tot això sembla exigit per l’evolució dels 
temps i per al bon servei de les escoles. Cal reconèixer 
que el servei de les dones en el nostre Institut ha afavorit 
l’escola, per les seves aportacions d’intuïcions i detalls 
que els són característics i propis. 

L’obertura als laics està en consonància amb la definició 
sobre els mateixos donada pel Concili Vaticà II: “Els laics són cridats per Déu, perquè exercint la seva 
pròpia professió, guiats per l’esperit evangèlic, contribueix a la santificació del món com des de dins, 
a manera de ferment” (LG 31).  I a més, l’Església els insta a la responsabilitat com a conseqüència 
del Baptisme i Confirmació rebuts, arribant a dir que “si els no comprometre’s ha estat sempre 
quelcom d’inacceptable, el temps present n’augmenta encara la culpa. A ningú no li és lícit romandre 
desvagat” (Christifideles laici 3). 

 La Salle tingué molt d’interès en la «FORMACIÓ DELS GERMANS» i també dels «MESTRES RURALS». 
En l’actual situació dels nostres centres, el Fundador apostaria per una bona formació dels nostres 
Laics i Germans, conjuntament, amb la finalitat de que tinguin l’esperit propi de l’Institut i se sentin 
animats de zel en l’exercici de la missió, per a la continuïtat de l’«Escola Lasal·liana». S’ha de 
reconèixer que el sentit de formació ha calat  a fons en l’Institut, certament urgit per l’evolució 
accelerada dels temps. 

 

CONCLUSIÓ 

He intentat exposar una «espiritualitat cristiana-lasal·liana integral»: tot el que Déu ha creat és base de TOTA 
espiritualitat. Cal harmonitzar «matèria-esperit». L’espiritualitat constitueix un «principi vital» que dóna 
sentit a la nostra vida, com a persones humanes i cristianes. I des d’aquí, seguint el Crist, treballem 
conjuntament per a la vinguda del Regne inaugurat per Jesucrist. L’espiritualitat lasal·liana és l’ànima del 
nostre Institut de present i de futur. 
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G. Jaume Pujol i Bardolet 

La nostra situació lasal·liana avui, encara que no ens sembli satisfactòria, 
és coherent amb la situació enigmàtica de la nostra societat, de 
l’Església, de la família, del canvi climàtic..., cadascuna la vivim en llurs 
diferents modalitats i matisos. Per tant, penso que no és qüestió 
d’alarma, ni de pessimisme ni d’optimisme ingenu i inconscient, sinó que 
és motiu de realisme i d’esperança cristiana sabent que Déu dirigeix, 
malgrat nosaltres, la història de la humanitat. S’imposa el discerniment 
permanent o, el que és el mateix, acréixer la vivència de l’esperit de fe. 

Experimentem canvis copernicans que encara segueixen amb un ritme accelerat. Més d’una vegada ens 
demanem, com serà la societat, l’Església, el nostre planeta i el nostre Institut i Sector d’ací 5, 10, 15 anys...? 
És una incògnita i per l’experiència que tenim de temps passats no ens sorprèn.  

Fent una ullada al nostre Sector lasal·lià veiem que: 

 per una banda, La Salle funciona com una empresa gestionada sobretot per seglars amb un lideratge 
i primera responsabilitat dels Germans ‘encara’, i  

 per altra banda, hi ha l’Institut de Germans de les Escoles Cristianes, com a religiosos regits per la 
seva Regla aprovada.  

Són dues realitats que haurien de ser complementàries, tal com se’ns diu a la Regla. Per a ningú haurien de 
viure’s com dues realitats inconnexes, sinó que són mútuament interpel·lants per a cada Germà.  

La Regla entén que els Germans estem compromesos en la missió lasal·liana, i ens diu que ‘consideren el seu 
treball com un ministeri’ (R 16), que ‘la vida i activitat educativa dels Germans s’integren en l’acció 
evangelitzadora’ (R 17), que ‘els programes educatius inclouen la preocupació per la promoció de la pau, la 
justícia i la integritat de la creació’ (R 17.1), que ‘la comunió entre els Germans és font i fruit de la missió que 
realitzen’ (R 18). A més, en el recent document de la Congregació sobre la “Identitat i missió del religiós 
germà” se’ns afirma que ‘la comunitat és una fraternitat ministerial’... “font i fruit de la missió’ (23), que ‘cal 
mentalitzar-se per la jubilació laboral, ja que no comporta la jubilació religiosa, ni la jubilació en la missió 
evangelitzadora, sinó només de tasques laborals i que prenen altres diverses formes’ (36). 

Actualment es dóna la circumstància que els Germans, degut a l’edat, es  poden sentir al costat, adjacents o 
potser al marge de les obres educatives. Encara que s’informi no s’arriba a tenir plena percepció del 
funcionament real i es podria experimentar una certa incomoditat i potser també una impossibilitat de viure 
la missió de manera compromesa amb el nostre carisma, des de l’acció, tal com ens diu la Regla. És una 
realitat que cal acceptar. Però hi ha mitjans per viure la missió; se’ns diu que ‘el testimoni de la fraternitat 
comunitària és ja missió’ (Identitat i missió del religiós germà, 31). I a més, ‘els membres d’una comunitat 
ministerial poden realitzar funcions molt diverses; inclús alguns poden estar impossibilitats per a qualsevol 
tasca concreta, per malaltia o per edat. El ministeri no s’identifica amb una tasca concreta’ (Idem 23). Però 
l’actitud d’un germà impossibilitat per a qualsevol tasca ja és missió, pel testimoni d’haver consagrat tota la 
seva vida a la missió. 

Per tota aquesta situació nova que vivim podríem incórrer en una doble temptació: per part d’alguns de 
refugiar-se i tancar-se en l’espiritualitat justificant-se que les obres són portades per altres responsables i 
descurant la participació en la missió segons les possibilitats de l’edat. I una altra seria la ‘temptació 
d’activisme que buida les motivacions evangèliques i impedeix contemplar l’obra de Déu’ (Idem 40). 

Tot queda ben clar en la icona de Marta i Maria (Lc 10,38-42). Les dues persones són necessàries i 
indispensables, per més que “Maria ha escollit la millor part”, però no ens és permès descurar l’actitud i acció 
de Marta. El nostre ministeri i missió necessiten que cada u de nosaltres personifiquem a Marta i a Maria, 
al mateix temps. L’actitud de Maria (espiritualitat) dóna ple sentit a l’activitat de Marta (servei). 

LA NOSTRA SITUACIÓ LASAL·LIANA EMERGENT 
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Mariano-Sergio Mainar Elpuente, sacerdote antiguo alumno del H. Adolfo. 

Del Boletín Informativo del Sector Bilbao, publicado en el “Heraldo de Aragón”, 9 enero 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 18 de diciembre firmó el papa Francisco el decreto que 
aprueba las virtudes heroicas del ya venerable Hermano Adolfo, de 
las Escuelas Cristianas. La noticia ha tenido, hasta ahora, escasa 
resonancia entre nosotros, quizá por aparecer el mismo día y en la 
misma lista el anuncio de la próxima canonización de la Madre Teresa 
de Calcuta, gigante de la caridad. Pero su figura esplendorosa no 
puede oscurecer a esta otra del Humilde Hermano de La Salle, pues 
en el reino del amor donde brilla el sol pueden lucir también las 
estrellas.  

Leonardo Lanzuela Martínez nació en Cella (Teruel) en 1894; estudió 
Magisterio en la Normal de Teruel y fue profesor del Colegio de San- 
Felipe de Zaragoza. Aquí conoció a los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas recién llegados a la ciudad. Se enamoró del ideal lasaliano 
y, tras un breve noviciado en Francia, se consagró a su vocación 
religiosa en 1923. Su único destino fue el del viejo y hoy 
desaparecido Colegio de Montemolín. Ese constituyó el escenario de 
una santidad heroica como educador a lo largo de 34 años, 

desempeñando todos los cargos que le fueron confiados: parvulista, profesor, administrador, subdirector y 
director del colegio, hasta que, agotada su salud, los superiores le retiraron a Irún donde siguió trabajando 
como catequista hasta el último día.  

En 1966, dentro del cincuentenario de la fundación del colegio, había recibido por sorpresa la encomienda de 
Alfonso X el Sabio. En 1976, sus antiguos alumnos obtuvimos para él la Medalla de Plata del Mérito al Trabajo. 
Al atardecer del sábado 13 de marzo hizo su último viaje a Zaragoza para recibir la distinción. Pero aquella 

noche le llamó el Señor para el premio 
eterno en el colegio La Salle Gran Vía, 
donde se hospedaba. Quien escribe 
estas líneas hubo de transformar el 
discurso del homenaje en una homilía 
de la misa exequial que presidí como 
antiguo alumno sacerdote. Fui testigo 
de la muchedumbre que lloraba 
aclamando algo parecido al 'santo 
subito' del entierro de San Juan Pablo 
Il. Ahora vemos que aquella multitud 
no se equivocaba. Es el fino 'sensus 

fidei' del pueblo cristiano.  

«En Zaragoza, el pan de los pobres, en los capuchinos de Torrero; 
el pan de los huérfanos, en el Hermano Adolfo en Montemolín». 

Cardenal Antonio María Javierre 
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Sepultado en la paz monástica de La Estrella, en San Asensio, panteón de tantos otros beneméritos Hermanos, 
su cuerpo regresó a Zaragoza el 14 de junio de 1980 al sepulcro preparado en la capilla del nuevo colegio La 
Salle, porque sigue siendo, como en vida el 'apóstol de Montemolín'. Gracias, favores, milagros, florecen de 
continuo por su intercesión. El Proceso de Canonización recogió en 1.250 páginas los testimonios de 36 testigos 
jurados, entre los 213 presentados en principio, examinados después a lo largo de 326 sesiones por el célebre 
agustino padre Rafael Pérez, juez estrella en Roma de la Congregación de los Santos. Alguna vez me dijo 
confidencialmente al oído: «¡Qué gran joya tienen ustedes en Zaragoza, qué gran santo han conocidol»,  

Lo rubrican ahora los once teólogos anónimos que en Roma han examinado el Proceso. Los Hermanos tuvieron 
la gentileza de enviarme la publicación que recoge los votos unánimes afirmativos y quedé maravillado. 
Verdaderamente es el Hermano Adolfo la «transparencia de Dios», título de su más completa biografía escrita 
por el Hermano Saturnino Gallego. Es lo que el papa Francisco pide a la Iglesia entera en la Bula de este Jubileo 
de la Misericordia: el despertar nuestras conciencias, muchas veces aletargadas ante el  
drama de la pobreza, y el entrar aún más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados. 
Veo a nuestro Hermano caminar incansable por las calles de Zaragoza buscando colocación para los sin 
trabajo, dando consuelo a los enfermos, adentrándose en la cárcel para visitar a los reclusos, enjugando 

lágrimas y remediando necesidades.  

Los sacerdotes hermanos Javierre (José María, 
periodista, y Antonio María, cardenal de la Iglesia 
Romana), acuñaron una frase feliz: «En Zaragoza, el 
pan de los pobres, en los capuchinos de Torrero; el pan 
de los huérfanos, en el Hermano Adolfo en 
Montemolín». Lo sabían por propia experiencia en las 
horas críticas de la postguerra.  

El Hermano Adolfo fue un gigante en la caridad. Pero 
sería rebajar su talla si solo lo presentáramos como un 

'apóstol social', olvidando su tarea primordial de educador en la fe y catequista. Benedicto XVI escribió que «la 
mayor obra de caridad es la evangelización y ninguna acción es más benéfica, y por tanto caritativa hacia el 
prójimo, que partir el pan de la Palabra de Dios». El papa Francisco predicó en su primera homilía al colegio 
cardenalicio que «si no confesamos a Cristo, algo no funciona. Acabaremos siendo una ONG piadosa, pero no 
la Iglesia». Vivimos inmersos en la apostasía silenciosa del mundo que nos rodea. Decían los antiguos Padres 
de la Iglesia: «Con los santos serás santo». Que este nuevo paso en el Proceso de Canonización del querido 
Hermano encuentre en la Iglesia de Zaragoza un aliciente más para vivir con fe el Jubileo de la Misericordia. Y 
la gran familia lasaliana debe vibrar con entusiasmo reconociendo en un momento como el presente, lleno de 
grandes esperanzas y fuertes contradicciones, el valor divino de nuestros santos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesucrist demana al Pare Etern: "Congrega'ls en la veritat, que és la teva paraula" (In 17, 17). Això 

és, que no solament els santifiqui amb una santedat exterior, semblant a l'exigida per la Llei antiga, 

sinó que purifiqui els seus cors i els santifiqui amb la gràcia i la comunicació de la santedat divina, la 

qual resideix en Jesucrist. Els apòstols han de participar-ne, per tal de poder contribuir a la 

santificació dels altres.  

I el mateix Jesucrist hi afegeix aquest objectiu: "Jo em consagro a mi mateix per ells, perquè ells 
també siguin consagrats en la veritat" (Jn 17, 19). Fóreu elegits per procurar, en el vostre estat, la 

santificació dels alumnes. Per aquesta raó, heu d'ésser sants amb una santedat no comuna, puix que 

us correspon a vosaltres de comunicar-los la santedat, tant per mitjà dels bons exemples com per 

les paraules de salvació amb que heu de confortar-los cada dia.  

L'aplicació interna a l'oració, la propensió als exercicis piadosos, la fidelitat a dedicar-vos-hi, el desig 

d'emmotllar-vos a totes les pràctiques de comunitat, us ajudaran particularment a adquirir aquesta 

santedat i perfecció que Déu desitja veure en tots vosaltres.  

Demaneu-la-hi cada dia amb insistència i preneu-vos-ho ardorosament. No us canseu d'impetrar-la 

fins que l’hàgiu obtinguda. (Med. 39,2) 
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Pròleg de tot el Saltiri  
Les dues opcions: La plenitud o la buidor 

 
 

 

1 Feliç l’home 
que no camina segons el consell dels injustos, 
no s’atura en el camí dels pecadors, 
ni s’asseu al ròdol burleta dels descreguts. 
2 Sinó que estima de tot cor la llei del Senyor 
i la repassa meditant-la nit i dia. 
 
3 Serà com un arbre que arrela vora corrents d’aigua: 
dóna fruit quan n’és el temps,  
i mai no es marceix el seu fullatge; 
el just duu a bon terme tot el que emprèn. 
 
4 No serà així la sort dels injustos; 
ans seran com la palla escampada pel vent. 
5 Els injustos no resistiran al judici,   
ni els pecadors a la reunió dels justos. 
 
6 El Senyor protegeix els camins dels justos, 
mentre que els camins dels injustos acaben malament. 

G. Ramon Grau i Estany 
 
 L’opció per la plenitud: 
· Que la meva ment no s’esgarriï.  
· Que la meva actitud sigui honesta. 
· Que la meva voluntat refusi el mal. 
· Que tot jo i  en tot temps sigui fidel .                
                               
 

 Amb aquesta actitud vital: 
· La meva fidelitat serà ferma 
· El meu cristianisme donarà fruits 
· Seré escalf per al meu germà  
· El meu obrar tindrà l’èxit de Déu 
 
 Per als qui opten per la buidor 
.  La vida no té densitat ni sentit 
· Tindran les mans buides davant Déu 
· No tenen bones obres per a presentar 
 
 Conclusió 
· El gran actiu del just: Estimar Déu 
· L’injust no té actius. No té res .

NOTES: 
 Les Benaurances són el portal de l’Evangeli. El Salm 1 és el pòrtic de tot el Saltiri. Ambdós, Evangeli i 
Saltiri, comencen amb un mot clau:  “Feliç, felicitats”, com a la paraula introductòria més adient i 
significativa. En el pensament semita, la primera frase d’una composició marca, en certa manera, el rumb 
de tota ella. En aquest cas té la  categoria d’un desig, i el desig, és considerat com un inici de la realitat 
imminent que es complirà... 

 Aquest Salm ofereix l’alternativa entre dos comportaments  oposats; dues maneres de prendre la 
pròpia existència entre les mans: l’opció per a la maldat, o l’opció pel seguiment de la voluntat de Déu. 
Cada opció  té la seva conseqüència, simbolitzada en l’arbre curull de fruits, o la palla emportada per tots 
els vents. 

 El malvat és aquell que s’ha endurit en el mal. La burla és l’etapa més irreductible de l’enfonsament en 
el mal, diu Beaucamp. De fet, el Deuteronomi preveu malediccions a dojo per al malvat: Yahweh  li enviarà 
úlceres, morenes, ronya i tinya incurables...li robaran els ramats...es tornarà boig..[Dt.28:27 ss] 

 El sentit de referència a la totalitat ve insinuat per una figura literària suggeridora: La primeral lletra 
de la primera paraula (asher = feliç),  del salm és la primera lletra de l’alfabet: alef, i la primera lletra de 
l’última paraula (teobed = fracassaran) comença per l’última lletra de l’alfabet: tau. La primera i l’última 
lletres abracen tot l’Alfabet hebreu. Entre les dues com a extrems, es descriuen dos comportaments 
existencials contraris. La seva col·locació intencional abraça simbòlicament una entera existència. 

 En aquest Salm 1 apareix un concepte força avançat de “resurrecció” i “d’immortalitat”. En la mateixa 
línia s’expressen el salms: 5:12 / 16:10-11 / 17:15 / 22:30 / 36:10 / 49:16 / 73:26.....  
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SALM 1 
 
 
 
 
 
 

Pròleg de tot el Saltiri: Els dos camins 
                                                               

 

1 Feliç l’home 
que no camina segons el consell dels injustos, 
no s’atura en el camí dels pecadors, 
ni s’asseu al ròdol burleta dels descreguts. 
2 Sinó que estima de tot cor la llei del Senyor 
i la repassa meditant-la nit i dia. 
 
3 Serà com un arbre que arrela vora corrents d’aigua: 
dóna fruit quan n’és el temps,  
i mai no es marceix el seu fullatge; 
el just duu a bon terme tot el que emprèn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

4 No serà així la sort dels injustos; 
ans seran com la palla escampada pel vent. 
5 Els injustos no resistiran al judici,   
ni els pecadors a la reunió dels justos. 
 
6 El Senyor protegeix els camins dels justos, 
mentre que els camins dels injustos acaben malament 
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Aportació del G. Miquel Xancó i Roca 
 

En una carta pastoral el cardenal Carlo M. Martini, arquebisbe de Milà, adreçada als seus 

diocesans deia: 

Els deixebles del Dissabte Sant porten en ells la 

memòria d’allò que han viscut en el mestre. Nosaltres 

igualment portem impreses les petjades d’una 

insuprimible memòria cristiana: n’hi ha prou amb pensar 

en la nostra cultura marcada pels grans valors de la 

tradició bíblica. Els nostres espais vitals estan plens de 

les marques d’aquesta memòria: de les obres d’art, tant 

sovint de tema religiós, a les nostres esglésies, a la 

Catedral que és símbol no sols de l’Església local, sinó de 

la mateixa identitat civil ambrosiana. 

Com per als deixebles en camí vers Emmaús, encara 

totalment immersos en llur Dissabte Sant, la memòria 

d’aquestes arrels podria ser per a nosaltres simple objecte de nostàlgia i potser una mica de 

tristesa: una memòria, doncs, inoperant, incapaç de suscitar impulsos i noves empreses riques 

de generositat i de passió. La Mare de Déu del Dissabte Sant viu, en canvi, la memòria com a 

lloc de profecia: recorda per esperar, revisa el passat per obrir-se al futur, en la certesa que 

Déu és fidel a les seves promeses i tot el que ha obrat en ella pel naixement del Fill etern en el 

temps ho obrarà anàlogament per al renaixement d’ell i dels seus germans de la mort a la vida 

sense capvespre.... La Mare de Déu del Dissabte Sant ens ensenya a recuperar la memòria no 

sols com a element de tradició, sinó també, i fortament, com a estímul per al progrés. Haurem 

de preguntar-nos a l’escola de la seva fe rica d’esperança: de quina manera hem de valorar, 

adaptant-les al present, les grans tradicions del passat de l’Església? 

 Penso en el patrimoni d’art de les nostres Esglésies i em pregunto sobre com podria 

esdevenir mitjà d’anunci en un món que sent tant la necessitat de la Bellesa que salva. 

 Penso en la riquíssima tradició dels Oratoris i em pregunto de quina manera podria 

correspondre a les inquietuds i als reptes de les noves generacions... 

 I penso d’una manera del tot especial en aquell lloc privilegiat de la memòria de les obres 

admirables de Déu, que és la Sagrada Escriptura. La gràcia d’una ‘consolació de la ment’, que 

ajudi a llegir el sentit global dels esdeveniments d’aquest món, és en estreta relació amb la 

lectura orant de la Bíblia, amb la lectio divina. El qui és fidel a la lectura de les Escriptures 

amb una actitud de fe, rep de l’Esperit Sant el do de passar amb joia i confiança a través 

dels enigmes de la història, copsant en totes les coses la manifestació del pla de Déu per 

la salvació de l’home. (Documents d’Església) 
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EL PASSOS D’UN ITINERARI 

 
G. Miquel Xancó i Roca 

 
1. PREPARACIÓ . ‘statio’. La Paraula esperada 

        Estic a l’espera. Em poso en actitud d’escoltar 
        Disposició interior. Silenci 

 

   2.  LECTURA. ‘ lectio’ La Paraula escoltada 

                ¿Què diu el text? Llegir el text amb atenció,  
    amb la convicció que  Déu em parla. 

                Interiorització; fer silenci per OBRIR-SE a Déu.  
     Escoltar en profunditat 

  

    3.  MEDITACIÓ. ‘meditatio’ La Paraula compresa. 

              ¿Què em diu el text? Aplicar el missatge avui. 
             Reflexionar, ruminar, aprofundir i repetir les paraules significatives. 

 

4. ORACIÓ. ‘oratio’ . La meva paraula respon a la Paraula 

¿Què em fa dir el text a Déu?  
Conversar amb Déu, respondre a les seves interpel·lacions.  
Actitud d’oració, de lloança, d’agraïment i de perdó. 

 

5. CONTEMPLACIÓ. ‘contemplatio’. La Paraula de Déu Encarnada. Epifania 

   Veure la manifestació de Déu, adoro. Silenci davant la Paraula.  
  Aprofundir el misteri de Déu, tot assaborint-lo.  
  Veure la realitat amb els seus ulls. 

 

6. DISCERNIMENT. ‘discretio’. La Paraula confrontada 

             Allargo l’escolta, analitzo, 
    Cerco de trobar la voluntat de Déu 

 

7. INTERCOMUNICACIÓ. ‘collatio’. La Paraula compartida. 

             Contrasto amb els altres la meva resposta a la Paraula 
             Dialèg amb els companys 

 

8. TESTIMONI DE VIDA . ‘operatio’. La Paraula en acció 

               La Paraula es realitza, dóna fruits. Anunci i testimoni. 
               Cercar els mitjans per arribar a un compromís.  
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FACILITANT LA LECTURA ORANT DE LA BÍBLIA 

 

Actitud del deixeble fidel 
 
 

1. LECTURA. Què diu el text? 
 

Prendre la Bíblia i llegir amb la convicció que  Déu em parla. 
Amb una actitud d’interiorització fer silenci per OBRIR-SE a Déu 

 

 
2. MEDITACIÓ  Què em diu el text? 
 

Reflexionar, ruminar, aprofundir i repetir les paraules significatives. 
Aplicar el missatge avui 

 

 
3. ORACIÓ. Què em fa dir el text a Déu? 
 

Conversar amb Déu a partir del text 
Respondre a les seves interpel·lacions 
Actitud d’oració, de lloança, d’agraïment i de perdó. 

 

 
4. CONTEMPLACIÓ 
 

Veure la realitat amb els ulls de Déu 
Aprofundir el misteri de Déu, tot assaborint-lo. 

 
 

 
1. Iniciar aquesta estona invocant a l’Esperit Sant 

2. Lectura lenta i atenta del text 

3. Moment de silenci interior, assaborint allò que es llegeix 

4. Mirar bé el sentit de cada frase 

5. Actualitzar i ruminar la paraula, tot enllaçant-la amb la vida 

6. Ampliar el camp de visió del text associant-lo amb d’altres textos bíblics 

7. Rellegir i pregar amb el text tot responent Déu 

8. Formular un compromís vital 

9. Pregar amb un salm adient 

10. Escollir i memoritzar una frase síntesi  

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 Jahvé em desperta, em desperta del meu oblit  

 Escoltar cada frase 

 Fidelitat al text   

 Interiorització personal  

 Mostreu-me, oh Senyor, els vostres camins   

 Silenci - Escoltar – contemplar - discernir – decidir 
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G. Jesús Linares García 

 

 

 

 

 

 

1. FELICES quienes hacen de sus vidas páginas de luz. 

2. FELICES quienes se meten en el barro de los marginados, caminan con ellos y ponen su voz, donde 
ellos no pueden hablar. 

3. FELICES quienes tienen un amigo/a en quien apoyarse. 

4. FELICES quienes son transmisores de alegría con sus instrumentos musicales, sus cantos, tardes de 
discoteca… porque son continuadores de Jesús, que nos ama y desea nuestra felicidad. 

5. FELICES quienes aceptan a las personas como son y no como les gustaría que fueran.      

6. FELICES quienes cada mañana ponen pilas al sol que nace, y a lo largo del día, viven sus valores de 
fraternidad y justicia. 

7. FELICES quienes se enamoran y mutuamente escalan la montaña del amor y libertad. 

8. FELICES quienes ponen en sus vidas semáforos verdes convirtiendo sus años en evangelios de 
convivencia. 

9. FELICES quienes desde su ventana, todas las mañanas, dan los buenos días a sus vecinos, estudiantes, 
obreros… 

10. FELICES quienes gozan de la mirada contagiosa de los pequeños, y a la vez, saben acercarse a los ojos 
medio cerrados de los ancianos. 

11. FELICES quienes en las noticias de cada día se alegran con las cosas buenas y, a la vez, sufren los 
odios, el hambre y las injusticias 

12. FELICES quienes siendo jóvenes bajan a los Santos de sus retablos y les encarnan en sus vidas. 

13. FELICES quienes se aceptan como son y no se acomplejan de sus cuerpos, modas… viviendo una vida 
de angustia y soledad. 

14. FELICES quienes reparten su cariño porque saben que al compartirlo, éste crece. 

15. FELICES quienes abren el cerrojo de su yo y se dan cuenta que deben contar con el resto de 
compañeros/as. 

16. FELICES quienes en el momento de angustia, incomprensión, desengaños, celos…miran al cielo y 
encuentran mil soles en el reverso de las nubes. 

17. FELICES quienes leyendo la Biblia encuentran que Dios es Amor. 

18. FELICES quienes aprendieron a rezar, junto a sus madres o abuelas, y siguen con aquellos buenos 
deseos. 

  

 Se pueden utilizar para una oración con profesores e incluso con alumnos. 

 Conviene leerlas despacio, meditándolas y al ser muchas se pueden seleccionar, por ejemplo, las 

impares. 

 El Animador de la oración dice: “FELICES quienes” y los demás siguen leyendo. 

 Cada cinco se puede entonar un breve canto que ayude a su meditación. 
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H. José Antonio Panero Andrés 

 

Apreciado  Hno. Eduardo:  

 

He quedado gratamente sorprendido por la metodología 
que has empleado en las exposiciones. Alguno llegó a 
calificarlas de Cursillo Bíblico más que de Retiro. No niego 
esta afirmación, pero añado que, además de ser una 
auténtica novedad en el contenido del Evangelio que has 
comentado, al hacerlo en forma de preguntas, obligaba a 
mantener mejor la atención, que si tus comentarios 
hubieran sido de forma tradicional, de unas largas 
conferencias, con temas harto escuchados o leídos. 
Además, en cada sesión, colocabas al final de las hojas 
repartidas, unas preguntas, que invitaban a sacar las 
conclusiones prácticas para la vida a seguir en adelante.  El 
mero hecho de dialogar posteriormente sobre lo expuesto, 
dejaba muy clara la interpretación que podíamos dar a lo 
escuchado. 

 Lo que me quedó claro fue esto: Las apariciones y el 
sepulcro vacío, no son la fuente de credibilidad de la 
Resurrección, sino la explicación catequética para que los 
judíos y griegos de entonces, conocieran el hecho de la 

Resurrección. El punto clave es, considerar la conducta, mentalidad y actuación de los apóstoles -
de manera especial la de Pedro y Pablo- antes y después del este suceso extraordinario.  

En fin, por mi parte quedé muy, muy satisfecho, por la orientación recibida, para deducir las normas 
a seguir, en los días que me queden en esta Casa de residencia con los veteranos del Sector. Lo he 
comentado con algunos de los participantes, y me parece que, al escuchar su opinión, puedo afirmar 
que sigo el mismo, pero no LO MISMO. Muchas gracias, Eduardo. Que el Señor haga fructificar tan 
buena semilla como sembraste en 
Cambrils. 

Me permito enviar este “personal 
comentario” a alguno que te escuchó, y a 
otros que no tuvieron esa suerte, pero al 
menos, para que sepan admirar el trabajo 
tan magníficamente preparado y realizado. 
Si en algo he “desbarrado” ten la 
amabilidad de corregirme. 

Un fraternal y agradecido abrazo festivo de 
PASCUA. 
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G. Josep Espuny i Crespo 

 

El passat 5 de març ens vam aplegar al 
Campus La Salle un total de 37 lasal·lians, 
entre Germans, Associats i altres 
educadors, tot compartint la segona de les 
tres sessions del taller bíblic d´enguany. El 
tema és Bíblia i pregària, i les paraules del 
Gmà. José María Pérez, animador del curs, 
ens estan servint per rellegir amb noves 
perspectives alguns dels textos que fem 
servir a la Litúrgia de les Hores. 

A la sessió del 5 de març, concretament, 
vam acabar l´aproximació al llibre dels 

Salms; aquest ric, variat i suggeridor recull de pregàries de l´Antic Testament abasta tota la complexitat de 
l´experiència humana. De vegades resulta sorprenent el seu llenguatge que ens pot suggerir, fins i tot, 
sentiments d´agressivitat i venjança, per exemple… El missatge és, segurament, que des de la realitat del 
creient, tot es pot posar a la presència de Déu perquè Ell, d´allò que és bo en treu el goig i la salvació; i allò 
que ens allunya de ser autènticament humans,  sap convertir-ho en ocasió per créixer, si ho sabem reenfocar. 

En realitat, la pregària dels Salms és la pregària del caminant per la 
vida de la fe, que passa tants i tan variats moments en el seu 
pelegrinatge. Per això constitueix un element tan important de la 
Litúrgia de les Hores. 

També ens vam acostar, seguidament, a la pregària en els llibres 
Sapiencials. Tot i que no sempre n’és fàcil la interpretació, són textos 
que sorprenen al lector contemporani, precisament perquè moltes de 
les reflexions que contenen podrien passar per actuals. Ens parlen de 
la saviesa de la vida, de les relacions 
humanes, - que sempre tenen el seu 
punt de sorpresa i misteri- i de la 
relació amb Déu, síntesi de 
proximitat i veneració, que ens el fa 
proper a la vida. 

I darrerament ens vam acostar 
breument al Càntic dels Càntics, 
llibre també “controvertit” en el 
panorama bíblic, i que des de la 
reflexió sobre l´amor humà (de fet és 
una col·lecció de poemes d´amor) va 
fent una exaltació de l´autèntica 
estimació entre persones, entesa com a do de Déu. 

I ens quedarà per la darrera sessió fer una visió panoràmica del Nou 
Testament (bàsicament dels Evangelis) i la figura de Jesús com a 
mestre de pregària. 

2N TALLER BÍBLIC 2015-2016 
L’ORACIÓ EN ELS SALMS I LLIBRES SAPIENCIALS 

La grandesa del Creador 

Vull recordar les obres del 

Senyor i cantar tot el que he 

vist. Per la seva paraula el 

Senyor ha fet totes les coses 

i el seu projecte s’ha realitzat 
d’acord amb la seva voluntat. 

El sol, amb la seva esplendor, 

fa veure tota cosa i les obres 

són plenes de la seva glòria. 

Amb saviesa ha ordenat les 

grans obres, ja que ell és 

abans dels segles i pels segles. 

Que en són d’admirables les 

seves obres fins la més petita 

de les espurnes que es poden 

contemplar! 

Tot això viu i perdura 

eternament i tot es manté per 

a tot el que calgui. 

Siràcida 42, 15-17.21-23 
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OBERTS A L’OPINIÓ DE CADASCÚ 

G. Jaume Pujol i Bardolet 

“Marta, Marta...” Què viure i què fer en els temps actuals? 

Els temps actuals ens inviten a una reflexió seriosa. Podríem 
viure «distrets» el present, sense un discerniment suficient 
del present i sense estar encaminats vers el futur. També 
podríem tenir la sensació d’estar ocupats, però no plens... El 
temps de refundació que vivim és un temps de l’Esperit en 
el que no es necessiten persones super-ocupades sense 
temps per observar, adorar i contemplar… Estem molt en les 
“nostres coses” sense una disponibilitat explícita per canviar 
de ritme. Perquè sabem massa el què s’ha de fer i com cal 
viure independentment del que ens exigiria un discerniment 

seriós. El sentit de consagració, des de la consideració del missatge del Fundador, ens hauria de marcar la 
sendera vers el futur. Potser volem caminar amb adaptacions i arranjaments institucionals més que sota 
l’impuls de l’Esperit… 

 

Beneïm el Senyor amb tot el kosmos... 

Diu Thay: “Ésser és inter-ésser”. Trobo interessant aquest dita 
doncs em confirma que per «ésser», existir de veritat i 
plenament hem de sentir entre els altres i entre tot els kosmos, 
d’estar relacionats, doncs cadascú de nosaltres som kosmos 
com hi pertanyen les pedres, tots els minerals, tots el vegetals 
i animals, igualment que totes les situacions i fenòmens de la 
naturalesa. Res del que existeix en el kosmos no és 
menyspreable ni ens ha de ser indiferent. Aquesta reflexió em 
porta al càntic de les criatures que resem a Laudes: Beneïm el 
Senyor amb tot el kosmos, fred, calor, pluges, nevades, rius, 
valls, turons, vegetals, animals, amb tots els éssers vius i 
inerts... amb tot el kosmos, diria fins i tot, amb tot l’univers... 

En aquest càntic estem amb comunió amb tot el que constitueix la naturalesa. Podem tenir millor presència 
davant del Senyor per a beneir-lo? 

 

La utopia de l’esperança... com a solució psicològica...? econòmica...? 

Ens emmotllem a les institucions i a la democràcia; ja no 
ens apassionem. La vida religiosa no és immune a 
aquesta crisi. Sovint les comunitats religioses tiren 
endavant sense il·lusió intentant solament salvar el que 
és salvable. I encara més, sovint es construeix 
l’esperança sobre la seguretat personal o de grup com si 
la cosa més important fos la nostra supervivència. Es fa 
de l’esperança un mer problema psicològic, o pitjor 

encara, econòmic. S’adoba la superfície i no anem al fons de les qüestions... del que és fonamental... la 
consagració, vots, comunitat, missió... No s’han de tancar els ulls amb tapaforats a la crisi... Si l’estructura és 
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el més important i en detriment de la fe, si el que compta és el número i la visibilitat, llavors és fàcil preveure 
que ja no serem llavor. La fe no té l’esplendor de les grans organitzacions... però té la grandesa de l’amor. 
Bonhoeffer solia repetir que Déu ens ha salvat no en virtut del seu gran poder, sinó de la seva impotència... 

Fabrizio Pieri 

Una data de la situació de pobresa 

La situació dels pobres no ha millorat en els últims cinquanta 
anys. Des de 1965 el nombre de pobres en el món i les 
desigualtats internacionals han crescut exponencialment. En els 
anys de l’anunci i inauguració del Concili el 20% de la població 
del planeta es repartia el 70,2% de la riquesa mundial. 
Actualment el 90%. Oxfam Intermón informa que en el 2016 el 
1% més ric de la població mundial podria acumular tanta 
riquesa com la resta el planeta. És a dir 70 milions de persones 
contra 7.000 milions. El 2014 una de cada 9 persones no tenia 
aliments suficients i 1.200 milions viuen amb menys d’1,25 
dòlars diaris i 1.500 milions viuen amb situació de pobresa 
multidimensional. Aquesta situació, en paraules del Papa 

Francesc, és causada per l’economia de l’exclusió i de la desigualtat que mata i origina una cultura del descart  

 

Càrrega lleugera per les nostres espatlles...?  o espatlles fortes...? 

Potser, algunes vegades, tenim o sentim la temptació de 
demanar a Déu càrregues lleugeres per a  les nostres espatlles... 
És normal, ens sentim dèbils. Però, la nostra pregària més aviat 
hauria de ser aquesta: “Senyor, dóna’m espatlles fortes per 
poder suportar les càrregues que em corresponguin”. El 
transcurs de l’existència es pot comparar a un joc de cartes: no 
pots triar-te les cartes però has de lluitar amb les que t’arriben. 
El compromís acceptat per la professió religiosa d’aliança amb 
Déu per establir el seu regne, certament que ens demana fer 
front a la vida amb visió de Regne. Per tant, no ens podem 
arrecerar en un paradís privat. Els temps que ens pertoca viure 

no són de fàcil rutina, sinó d’agosarada refundació. Per alta banda, prou sabem que Déu sempre estarà amb 
nosaltres. “Busqueu el regne de Déu i fer el que ell vol, i la resta se us donarà de més a més” (Mt 6,33). 

 

“On teniu el tresor, hi tindreu el cor” (Lc 12,34)) 

Aquest missatge evangèlic precisa d’una reflexió. Quins són els 
nostres tresors que atreuen el nostre cor. Quins tresors 
ambicionem. Cal que ens demanem sobre on tenim el cor. ¿Està 
centrat en diferents aspectes de la cobdícia del nostre ego? Si 
comencem per buscar el tresor al nostre arbitri i hi posem el cor, 
ja ens allunyem de l’evangeli. En canvi, si el nostre cor està centrat 
en l’evangeli de Jesús, i aquest és el nostre tresor, si ho són també 
la vocació, la missió, la voluntat de Déu, la fraternitat, la pobresa, 
els pobres... si aquests són els tresors que omplen i guien la nostra 
existència i hi posem al màxim el nostre cor, en aquest cas estem 
ben orientats. La joia evangèlica ens omplirà com ho experimentà 
Sant Francesc d’Assís. La joia de viure el tresor evangèlic fa moure 
tota la vida de la persona. Des d’un tipus de tresor a un altre hi ha 
un procés de conversió. 
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Jesús “el Camí” (Jn 14,6) – la «cristoteràpia» 

Els primers cristians van prendre molt seriosament que “Jesús era «el Camí” el més 
encertat per viure amb dignitat, sentit i esperança” (Pagola). Jesús l’havia inaugurat 
i ells l’havien de seguir. D’aquesta manera experimentaven els efectes d’una 
«cristoteràpia». Certament que al llarg de la vida de vegades ensopeguem, ens 
sembla haver-ne perdut el sentit de viure, ens preguntem si val la pena ser el què 
som o fer el què fem... com si haguéssim perdut el camí. En aquests cassos, com els 
primers cristians, trobem la solució en Jesús que és «el Camí». No ens soluciona els 
problemes, però dóna sentit a la vida. Ens dóna «llum» i ens dóna «vida». I ens 
recorda que “ningú no us podrà prendre la joia de viure” (Jn 16,22). Per això es pot 
ben bé parlar de «cristoteràpia». Units a Jesús “Camí, Veritat i Vida” tot es veu 
d’una altra manera i es retroba la «joia de viure». 

 

La consagració precedeix als vots, els abraça i supera existencialment (Identitat i missió del religiós germà  
en l’Església, n. 18) 

Crec que aquesta expressió del recent document de la 
CIVCSVA situa adequadament el que és la consagració i el que 
representen els vots. El més important és la consagració 
baptismal, ratificada per la consagració religiosa mitjançant 
uns vots per anar vers els consells evangèlics. Pels vots, fets 
ben lliurement, ens prohibim tres coses bones. Per tant, pels 
vots no ens privem de res dolent, sinó que ens privem: pel vot 
de pobresa de l’ús i gestió de béns amb la finalitat de construir 
la fraternitat i compartir; pel vot de castedat en el celibat ens 
privem del matrimoni amb la finalitat d’estar més lliures per 
estimar tothom; i pel vot d’obediència ens privem de la 

llibertat personal de gestionar béns per la recerca de la voluntat de Déu en comunió amb els superiors i la 
comunitat. És a dir que els vots assenyalen un estil de vida de dependència de la comunitat i dels superiors 
per a fer més efectiva la consagració pels consells evangèlics. “El religiós que es limita a complir els vots 
només assegura una mediocritat de religiós” (Laurent Boivert, ofm). El religiós parteix de la consagració 
baptismal, que és el més important i que ratifica amb la consagració religiosa adoptant un estil de vida marcat 
pels vots als que s’hi com promet públicament. 

 

Ens preocupen els problemes? 

El que és greu no és tenir problemes, cosa ben normal en tota vida, sinó no saber 
viure els problemes i mancar d’esforç per enfrontar-los. El problemes esdevenen 
una oportunitat per abastar més experiència i donar més consistència a la persona, 
tant en l’aspecte humà com l’espiritual. També, gràcies als problemes esdevenim 
creatius. Això demana no acovardir-nos i tancar-nos en l’angoixa, la tristesa i la por 
que debiliten, empetiteixen i paralitzen les nostres energies. El Papa Francesc ens 
diu que un cristià sense alegria, que contínuament viu la tristesa, no és cristià”. 
“Amb Crist sempre neix i reneix l’alegria” (EG 1). “Ningú no us podrà prendre la 
joia” (Jn 16,22).  

 

«Humus», humans, humanitat, humor... humilitat... Esperit de Déu 

Som humans, és a dir, fets d’humus i amb humors... Tres paraules que tenen la 
mateixa arrel d’«humus», constitueixen la nostra identitat. L’humor (líquid) dóna 
forma al nostre humus... i dóna joia de viure, quan es tracta de «bon humor» o bé ens 
dificulta viure quan es tracta de «mal humor». Amb aquesta consideració cal afegir-
hi una altra paraula de la mateixa etimologia d’humus la «humilitat»; cal acceptar i 
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saber viure la nostra realitat. Ara bé, amb aquests tres termes no n’hi ha prou, hi manca la transcendència i 
el sentit de viure que dóna l’Esperit Sant en nosaltres sempre que el sabem viure i el deixem actuar en 
nosaltres. L’Esperit Sant en Maria feu coses meravelloses, com diem en el Magnificat. 

 

Des del present vers el futur 

Parlem molt d’escola cristiana i evangelitzadora i fem bé, i més bé encara en la mesura que ens ho posem a 
la pràctica. Precisament l’homilia del nostre Arquebisbe Joan Josep Omella a la Catedral amb motiu de la 

clausura de l’Any de la Vida Consagrada el passat 2 de febrer ens 
proposà un projecte ben pràctic. Digué: Només evangelitza el qui 
s’ha deixat trobar amb el Senyor i ha fet una experiència d’amistat 
amb ell i es realitza fonamentalment amb l’oració, estar «tocat per 
Déu». Donà tres paràmetres per dur a terme l’evangelització: “1r. 
acollir el nostre món en la seva totalitat i com resultat de la creació; 
2n. acollir-se un mateix com do de Déu i 3r. acollir la vida futura, 
en el sentit de vida”. Res no ens arribarà fet si nosaltres no hi 
posem el coll. 

 

Una reflexió: «QUÉ» o «QUI» hi tenim en el centre de les nostres persones i de la nostra comunitat 

“Busqueu el Regne de Déu i l’altre se us donarà de més a més” 
(Mt 6,33). Per aquí cal començar posant a Crist en el centre de 
la nostra vida i de la nostra comunitat. Podríem fer una llista 
sobre «què» i «qui» tenim en el centre de les nostres vides i 
de la nostra comunitat. La forma de viure les nostres 
ocupacions, preocupacions, previsions i projectes hauria de 
procedir de les nostres actituds de cercar el Regne de Déu, 
tenint a Jesús com a centre. Certament que el nostre Fundador 
va fundar tenint a Jesucrist en el centre de la seva vida, ben 
clar des de l’esperit de fe i des d’aquest actitud fou molt actiu 
i molt efectiu va desenvolupar tot el seu zel. 

 

Tenim un «món desencantat»? 

Sembla que la «previsió» ha substituït la «Providència». El subjecte de la previsió és l’home i el subjecte de 
la Providència és Déu. L’home substitueix la divinitat. Com si l’home fos l’amo 
del seu destí i controlés el món  i no Déu. Hi ha una tendència a aïllar les 
forces sobrenaturals, l’espiritualitat, el sagrat... i donar la preeminència i la 
presidència a la ciència, la tècnica, la racionalitat. Hi ha deficient 
contemplació de la transcendència. Una actitud de desencantament vol dir 
que a l’home li falta ànima, il·lusions, entusiasme, joia perenne, aspiracions. 
Ha perdut la «força ascensional» de la que parlava Mounier. Pot decaure en 
una actitud de pura rutina i en una vida de satisfaccions momentànies que 

l’obstaculitzen per viure la joia de la felicitat plena. 

 

Ètica de «convicció» i ètica de «responsabilitat» 

És una expressió de Max Weber. Quan no es tenen responsabilitats 
tenim tendència a imposar les nostres conviccions i quan es té 
responsabilitat la tendència és a una rutina institucional del 

‘sempre s’ha fet així’, sense aspiracions, ni creativitat. L’«ètica de convicció» (el profetisme, l’oposició 
política...) forcen el canvi i el camí de futur; en canvi l’«ètica de responsabilitat» vol assegurar el present 
aplicant l’experiència del passat. ‘A mi que no se m’enfonsi el vaixell’, sobretot, pensa aquest segon. 
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Benvolguts tots !                                                                                                 

Us ofereixo alguns materials audiovisuals que he recollit aquests últims 
anys.  

Són de procedència molt diversa. 

Alguns estan més polits que d’altres.                                                                                                          

Cadascú els pot modificar segons ho cregui convenient.              

Hi ha repeticions motivades, a vegades, per acomodar els textos a les 
necessitats immediates. 

Cada tema pot tenir aplicacions diverses, segons persones, nivells, 
edat, ambient...  

Tot està concebut de forma molt senzilla i personal.  

Cal usar el que pot ser útil o generar altres formes i maneres. 

Desitjo que us siguin útils en l’exercici del vostre ministeri. 

G. Joaquim Morató i Comerma 

Contingut total: 148.211 arxius i 7.705 carpetes (400 GB) 

El G. Joaquim Morató posa a disposició dels Germans i Professors que ho vulguin, el seu 

acurat treball durant anys, creant arxius, powers points i recollint d’altres materials molt 

útils per a reflexions, pregàries i classes de religió amb els alumnes per a serveis educatius 

diversos. Tot això en un espai estimable d’unes 400 GB. Tot aquest abundant material pot 

servir per als Germans, Professors i també en bé personal de cada Germà. Cadascú pot fer 

la seva creació d’arxius servint-se d’aquest material. 

Trobareu una varietat molt ben classificada: mitjans per fer powers points, cants i música 

molt diversos,  carpetes molt completes d’art, exposicions a La Salle Bonanova, educació en 

valors, diverses exposicions del Parenostre, gifs o imatges en moviment, sobre La Salle o 

relacionat amb ell, lletres en moviment, sobre la Mare de Déu, màrtirs de la guerra civil, les 

dones en la Bíblia, Nadal, pantalles de Bonanova, powers point de qualitat, records dels 125 

anys de La Salle Bonanova, reflexions breus en power point, reflexions més extenses en 

power point, la Sagrada Família de Barcelona, sants i festes litúrgiques, Via Crucis, Videos 

diversos i pel·lícules, pregàries a Finestra Oberta, Dalí i les seves cases. 

Tot aquest material està a disposició dels qui ho vulguin. Només cal demanar-ho al G. Joaquim 

Morató. 

G. Jaume Pujol i Bardolet 
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RELACIÓ DELS CONTINGUTS 

1. El capítol “ MITJANS PER A FER PRESENTACIONS en Powers Points” conté 126.831 arxius i  7.133 
carpetes. Pot proporcionar molts recursos i variats per enriquir les presentacions. Cal descobrir-los 
i explotar-los, si és el cas. 

2. El capítol “CANTS I MÚSICA, MOLT DIVERSOS” conté 1.444 arxius i 25 carpetes. Hi ha també videos 
de música. Si només es vol fer ús de la música, es pot incorporar a la diapositiva reduint la dimensió. 

3. El capítol “CARPETA D'ART” conté 512 arxius i 1 carpeta. Els arxius són powers points o videos . 

4. El capítol “COL·LEGI LA SALLE BONANOVA” conté 100 arxius i 1 carpeta. S’hi troben coses 
relacionades amb el Col·legi, d’èpoques diverses del Col·legi. 

5. El capítol “EDUCACIÓ EN VALORS” conté 11 arxius. Expressen diverses reflexions sobre què són el 
valor, com es comuniquen, com s’assumeixen. 

6. El capítol “EL PARE NOSTRE” conté 18 arxius. Són reflexions diverses sobre el contingut del Pare 
nostre.  

7. El capítol “GIFS O IMATGES EN MOVIMENT” conté 116 arxius. Són imatges molt diverses, dotades 
de moviment que donen un relleu especial a les presentacions. 

8. El capítol “LA SALLE O RELACIONAT AMB ELL” conté 583 arxius i 29 carpetes. El Contingut és força 
ric i variat: vida, escrits, videos, powers points. 

9. El capítol “LLETRES i NÚMEROS EN MOVIMENT” conté 575 arxius i 16 carpetes. Aquest conjunt 
permet fer moltes composicions amb lletres i números dotats de moviments diferents i colors 
diversos. 

10. El capítol “MARE DE DÉU-MARIA” conté 100 arxius. Hi ha força recursos per trobar centres d’interès 
envers la Mare de Déu. 

11. El capítol “MÀRTIRS I GUERRA CIVIL” conté 52 arxius i 3 carpetes. Hi ha matèria per a sensibilitzar-
se sobre ambdós temes. 

12. El capítol “MUJERES EN LA BIBLIA” conté 14 arxius amb un estudi acurat de les dones a la Bíblia. 

13. El capítol “NADAL” conté 145 arxius. Són videos, imatges o powers points que promouen ambient, 
sentiments i actituds sobre el NADAL. 

14. El capítol “PANTALLES DEL COL·LEGI” conté 108 arxius. Són una exposició de diapositives de 
qualitat i que inviten a la reflexió. 

15. El capítol “POWERS POINTS  DE QUALITAT” conté 1.134 arxius.  Cada arxiu és un power point de 
qualitat que invita a la reflexió per motius diversos. 

16. El capítol “RECORDS DELS 125 ANYS DEL COL·LEGI» conté 98 arxius i 4 carpetes. És una recopilació 
de fets i dades relacionats amb els 125 anys del Col·legi. 

17. El capítol “REFLEXIONS BREUS EN POWER POINT » conté 3.715 arxius i 1 carpeta. Cada arxiu, amb 
les modificacions que calguin,  pot servir per confeccionar una reflexió de les suggerides al 
començament del dia, a les classes. En aquest capítol hi ha una aportació important dels GG. 
Salvador Collo, i del G. Ceferino Catalán, gràcies. 

18. El capítol “REFLEXIONS MÉS EXTENSES EN POWER POINT » conté 10.727 arxius i 362 carpetes. La 
particularitat d’aquest capítol és que és més propici per a reflexions de més extensió i profunditat. 
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19. El capítol “SAGRADA FAMÍLIA” conté 115 arxius i 7 carpetes. Es recull aquí  molta imatge i explicació 
per poder tenir una idea força completa sobre la Sagrada Família.  

20. El capítol “SANTS i FESTES LITÚRGIQUES” conté 245 arxius relacionats amb aquest tema. Poden 
tenir diverses utilitats  degudament modificats i completats. 

21. El capítol “ VIA CRUCIS” conté 48 arxius i 1 carpeta. Hi ha diversitat de Via Crucis i possibilitat de 
combinar-se  per adaptar-se a les circumstàncies. 

22. El capítol “VIDEOS DIVERSOS I PEL·LÍCULES” conté 1.385 arxius i 96 carpetes. Són de qualitat i 
poden complir finalitats ben diverses. Cal imaginació i voler treure’n profit. 

23. El capítol “FINESTRA OBERTA” conté 139 arxius i 1 carpeta. Són essencialment sessions de reflexió 
i pregària fetes durant anys amb un grup compromès. 

24.  VIDEOS DIVERSOS I PEL·LICULES. Hi ha força material útil en videos i pel·lícules. És un material que 
pot tenir aplicacions molt diverses. 

25. FINESTRA OBERTA : reflexions i pregàries.  Realitzades al llarg  de diversos cursos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EL PAPA FRANCESC EN UNA TROBADA DE 300.OOO ESCOLARS ITALIANS 

Per què estimo l’escola? Intentaré dir-vos-ho. Tinc una imatge: he sentit dir que no creixem 

sols, que sempre hi ha una mirada que ens ajuda a créixer. Jo tinc la mirada de la meva primera 

mestre, que m’acollí als sis anys en el primer nivell de l’escola. Mai no he pogut oblidar-la. Ella 

em va fer estimar l’escola. I després jo anava a visitar-la durant tota la vida fins el moment 

que va faltar, als 98 anys. I aquesta imatge em fa bé. Estimo l’escola perquè aquesta dona 

m’ensenyà a estimar-la. Aquest és el primer motiu que fa que jo estimi l’escola. 

Estimar l’escola és apertura vers la realitat. ¡Al menys així hauria de ser! No sempre 

aconsegueix ser-ho, i llavors això vol dir que és necessari canviar una mica el punt de vista. 

Anar a l’escola significa obrir la ment a la realitat, a la riquesa dels seus aspectes, de les seves 

dimensions. I nosaltres no tenim el dret a tenir por a la realitat. L’escola ens ensenya a 

comprendre la realitat. ¡Això és bellíssim! En els primers anys s’aprèn a 360º, després poc a 

poc s’aprofundeix en una direcció i finalment hi ha l’especialització. Però si un ha après a 

aprendre, això li queda per sempre, ¡queda una persona oberta a la realitat! Això ho ensenya 

també un gran educador italià, que era un sacerdot: Don Lorenzo Milani. 

I sabeu què us dic? Que els mestres són els primers que han de romandre oberts a la realitat. 

He escoltat els testimonis dels vostres professors, m’ha agradat veure’ls oberts a la realitat, 

amb la mentalitat sempre oberta a aprendre. Perquè si un mestre no està obert a aprendre, 

no és un bon mestre, ni és tampoc interessant: els nois tenen ‘olfacte’ i se senten atrets pels 

professors que tenen un pensament obert, “incomplet”, que “cerquen quelcom més” i així 

contagien aquesta actitud als estudiants. Aquest és també un motiu perquè estimo l’escola. 

Un altre motiu és que l’escola és un lloc de trobada. Perquè tots nosaltres estem en camí, 

seguint un procés. Ho sabem, l’escola no és un pàrquing, és un lloc de trobada en el camí. Es 

troben els companys, es troben els professors; el director troba les famílies. És un lloc de 

trobada i nosaltres necessitem aquesta cultura de la trobada, cosa que és fonamental en l’edat 

del creixement. En l’escola ens socialitzem. L’escola és la primera societat que integra la 

família. 
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G. Jean Beaudoin 
 

La cantonada del meu carrer és el doble de gran 

que abans. 

A més, hi han afegit una pujada que abans no 

havia notat. 

Jo he deixat de córrer per agafar l’autobús, 

doncs arranca més de pressa que abans. 

Crec que han fet els graons de les escales més 

alts que en altres temps. 

I ¿heu remarcat la lletra petita dels diaris, tal 

com avui els imprimeixen? 

 

Avui és inútil demanar als joves de parlar 

amb més claredat. 

Tothom parla baix de manera que no es 

comprèn què diuen. 

Avui es fan vestits tan estrets, sobretot a la 

talla i a les anques, que resulta 

desagradable! 

Els joves han canviat moltíssim, els veig 

molt més joves de quan jo tenia la seva 

edat. 

I, d’una banda, les persones de la meva edat són més velles que jo! 

L’altre dia em vaig trobar amb una antiga coneixença; aquesta persona havia envellit de tal manera, 

que ja no em reconeixia. 

Jo reflexionava sobre tot això tot fent la meva condícia al matí... 

Ja no hi ha tampoc els bons miralls que hi havia anys enrere.  

AIXÒ ÉS, QUÈ ÉS EL QUE PASSA? 

DONCS, CAL BUSCAR SOLUCIONS... DES D’ABANS QUE PASSI!... 
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G. Ramon Font i Serra 

 

En una entrevista a un neurocirurgià se li preguntà: Què val la pena en la vida? I als seus seixanta-cinc anys 
contestà: "La família i els amics, perquè sense ells no pots tenir salut mental”. I després afegeix això: "I sabem 
que la ruta més fiable cap a la felicitat personal és fer feliços als altres”. Aquest metge anglès, volent o no, va 
donar la raó a la frase que encapçala aquest escrit. 

En la nostra època en què l’individualisme va augmentant com a forma de vida --primer jo i després jo i 
sempre jo i a nivell social quedar-se a casa i prescindir de tots- és un regal de Déu que hi hagi persones 
intel·ligents i d´una gran qualitat moral com aquest metge -que afirma que s´ha passat la vida a l´hospital 
Sant George de Londres i les vacances fent voluntariat- que donin testimoni que la felicitat no passa per 
l´individualisme. El mateix que ens diu aquest metge sovint ens ho diuen el Papa, els bisbes, els mossens, els 
nostres superiors... però no els fem cas o poc cas, anem a la nostra... 

Aquest metge en la seva entrevista planteja també, el famós i preocupant problema del mal i Déu: "Veus els 
teus pacients, sovint nens, patir coses tremendes i la idea d´un Déu benèvol s’esfuma", i, no obstant i això, 
és capaç de dir que "el camí vers la felicitat personal és fer feliços als altres", és a dir, està en l´òrbita del 
missatge de Jesús. 

Només una 
mirada i una 
actitud generosa 
envers les 
persones que ens 
envolten pot 
salvar el món. No 
sabem perquè el 
metge diu això, 
potser la raó 
última és el que 
deia també un 
filòsof anglès: "El que és honorable, el que és just, el que és apropiat, el que és generós, s´apodera del cor i 
ens anima a abraçar-ho i adoptar-ho." I, hi podríem afegir, que s´apodera, almenys, del cor d´algunes 
persones com aquest metge i per això el món, malgrat tots els seus defectes, se sosté i fa camí. Tant de bo 
que tots els exemples que anem trobant en el nostre caminar ens ajudessin a creure de debò que "fa més 
feliç donar que rebre." 

El Papa Francesc, comentant aquesta frase (la joia de l’evangeli) diu: "Hom no viu millor si fuig dels altres, si 
s´amaga, si es nega a compartir, si es resisteix a donar, si es tanca en la comoditat. Això no és més que un 
lent suïcidi." 

Oi que potser som molts que ens tanquem amb pany i clau a les nostres còmodes habitacions on hi tenim de 
tot? 

Oi! com diem que hem treballat molt al llarg de la nostra vida, ara ens toca descansar? Descansar de què? 
Mentre la salut ens ho permeti hem d´estar disposats a ajudar, fer el bé, compartir... 

Què donem, què estem disposats a donar - avui - a tots els que ens envolten? 

Com fem viu el missatge de La Salle? Documents, escrits, reunions, canvis... n´hi han molts, però no ens 
manca l´essencial? 

Pensant, veient, reflexionant... com són avui les nostres comunitats i jugant amb les paraules, no és igual 
tenir comunitats pobres, que pobres comunitats... I avui, sí, tenim de tot... de tot?   però em sembla que ens 
manca l’essencial. I l´essencial ahir, avui i sempre és donar i donar-se! 
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Florentino Ulibarri – Aportació del G. Antonio Domínguez 

 

  Que el teu esguard guanyi en 
profunditat i detall perquè pugui veure 
amb més clarividència el teu propi 
viatge amb tota la humanitat com un 
viatge de pau, d’unitat i d’esperança.  

 

 Que siguis conscient de tots els llocs 
per on camines i vas a seguir caminant, 
i que coneguis, per experiència, quan 
formosos són els peus del missatger 
que anuncia la bona nova.  

 

 Que sàpigues donar una salutació de benvingut/da i amb un somriure a tots els qui et donin la mà: mans 
esteses que formen xarxa de solidaritat i que alegren i enriqueixen amb la seva presència protectora.  

 

 Que sigui teu el regal de totes les coses creades; que sàpigues gaudir-les en totes les hores del dia; i que  
t’enfrontis amb valentia i entusiasme, a les teves responsabilitats de respectar la naturalesa.  

 

 Que el brollador de la tendresa i de la compassió manin sense parar dintre teu, nit i dia, fins que puguis 
experimentar els goigs i llàgrimes dels que caminen al teu costat, els teus germans.  

 

 Que despertis cada matí serè i amb 
delit, amb l’acció de gràcies als teus 
llavis i en el teu cor, i que les teves 
paraules i fets, petits o grans, 
proclamin que tot és gràcia, que tot és 
do. Que el teu esperit estigui obert i 
alerta per a descobrir el voler de Déu 
en tot moment; i que la teva vida 
estigui a l’encontre amb la vida de 
saviesa i d’enteniment dels camins de 
Déu per a tu. 

 

 Que la teva vida, com llevat evangèlic, 
es mescli sense por amb la massa i faci 
fermentar aquest món on vivim, 
perquè sigui realment nou i tendre. 

  

 I que la benedicció de Déu que surt al 
teu encontre, que és la teva roca i refugi, la teva força, el teu consol i el teu recolzament en tot moment, 
l’invoquis o no, esdevingui sobre teu, i et guardi de tot mal.  
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Poema de Sor Juana Inés de la Cruz 

Com posar en “cintura” a “la boja de la teva casa” 
Així deia Sor Inés de la Creu a la ment 

 

Pensa sempre, de forma positiva. Cada vegada que un pensament negatiu et ve a la ment, canvia’l per un 
altre! Per això, cal molta disciplina mental. No l’adquiriràs de la nit al dia. Així com un “atleta”, te n’has 
d’entrenar molt... 

No et queixis. Quan reclames tal o qual iman, atreus cap a tu tota la càrrega negativa de les teves pròpies 
paraules. La majoria de les coses que van malament, van començar a materialitzar-se quan ens lamentem.  

No deixis que interferències externes s’acumulin en la teva vida diària. Allibera’t de rumors, de comentaris 
maliciosos i de gent deprimida. És contagiós... Sigues intuïtiu! Sintonitza amb gent positiva. 

No t’enutgis amb facilitat i no donis importància a les petites coses. Quan ens irritem, enverinem el nostre cos 
i la nostra ment. Procura conviure amb serenor i quan 
tinguis ganes d’explotar, respira profundament, camina o 
fes quelcom que et relaxi per uns minuts.  

Viu el present. L’ansiós viu en el futur. El rancuniós viu en 
el passat. Aprofita aquí i ara. Res no es repeteix, tot passa. 
Fes que el teu dia valgui la pena... No perdis temps en 
lamentacions i preocupacions, doncs només atrauen 
malestar i malalties.  

Tingues mentalitat  positiva! Tu pots! 

L’aigua purifica. Sempre que puguis camina a la platja, a 
la vora d’un riu o cascada. A casa, quan estiguis sota la 
dutxa, amb els ulls tancats, imagina que el teu cansament 
físic i mental i tota la càrrega negativa està essent 
eliminada agua a baix. Se t’emporta les malalties. 

Camina descalç quan puguis, a la terra, gespa, platja o a casa teva. Unta els peus amb una crema després 
d’un gran dia de treball. Remulla’ls amb aigua tèbia. Afegeix una mica de sal de gran per alleujar la tensió o 
el dolor. 

Mantén-te en contacte amb la naturalesa; Tingues a casa un test de plantes al menys. Cuida’l amb afecció. 
L’amor que dediquem a les plantes i als animal calma l’ésser humà i funciona com a relaxant natural... 

Escolta música que et faci cantar i balla qualsevol sigui el teu estil preferit. La vibració d’una cançó té el poder 
de fer-nos sentir vius, fent aflorar la nostra emoció i obrint el nostre canal d’alegria. 

No deixis que la “saudade” (sentiment afectiu primari pròxim a la melancolia) t’aclapari que la rutina t’atrapi, 
que la por t’impedeixi...  

Allibera’t!!! Sempre que puguis allibera’t de la rutina i emprèn el camí, encara que sigui per un dia. Coneix 
nous llocs i noves persones. Viu la Vida!!!! 

Gasta més hores realitzant que somniant... Fent que planejant... Vivint que esperant, perquè... malgrat que, 
qui quasi mor està viu, qui quasi viu està morint. La por ens aparta de les derrotes....però també de les 
victòries!!!!!! 

Que siguis molt feliç avui demà i sempre.  
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G. Ramon Font i Serra 

 

Una de les feinetes que faig i amb molt de gust és la de "cangur". Alguna cosa s´ha de fer, oi? i ens convé 
treballar... encara que siguem grandets. La meva mare deia: ja descansarem al cel... 

Doncs bé, la meva feineta consisteix en dedicar cada dia uns 
quinze minutets a nens i nenes que venen amb autobús de les 
rodalies de Cassà de la Selva. 

Cada dia al matí a dos quarts de nou vaig a la parada de l’autobús 
escolar. 

Arriba l´autocar i baixen dues nenes bessones. L´Anika i la 
Verònica de P3 amb el seu germà que fa 6è. i dues nenes més. 
Passem la carretera i els acompanyo fins al col·legi. 

Què contentes, simpàtiques i xerraires són aquestes nenes... 

A continuació torno anar a la parada i arriba un altre autocar amb 
en Quim. 

En Quim és un nen que fa P4 molt trempat, simpàtic i eixerit. 

I a l´anar cap el col·legi parlem de futbol, de la 
classe, dels seus amiguets... 

Un dia, no fa gaire, vam tenir una conversa més 
"profunda". 

Li vaig dir: Quim, m´agrada molt el teu nom. Jo 
tenia un tiet que també es deia com tu. 

Em diu: On està ara, al cel? Sí, li vaig contestar. I 
ell afegeix: Quan es va al cel ja es queden sempre 
allà? Per què no tornen? Li vaig dir: Les persones 
hi estan tant bé al cel, els hi agrada tant que s´hi 
queden sempre... 

El diàleg hagués pogut continuar, però vàrem 
arribar al col·legi... 

Ja ho veieu: altes converses teològiques... 

Un altre dia, rere nostre pujava una mare amb 
el seu fill que va a la mateixa classe. El nen li 
diu al Quim: Com és que no t´acompanya la 
teva mare? No veus que l´acompanya l´avi, li 
diu la mare... 

En Quim es gira i diu: La meva mare està 
embarassada... Sí ja ho sé... Llavors es dirigeix 
a mi i em pregunta: De quants mesos està? 

Perdoni, però no ho sé... Jo no sóc pas l´avi 
sap? Sóc el Germà Ramon... I tots dos ens 
vàrem posar a riure...  

Fent aquest petit i senzill servei... un comença 
bé el dia. 
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G. Ramon Font i Serra 

G. Ramon Font i Serra 

 

El Papa Francesc  escriu: “L´individualisme postmodern i globalitzat afavoreix un estil de vida que debilita el 
desenvolupament i l´estabilitat dels vincles entre les persones, i que desnaturalitza els vincles familiars.” 

I ens encoratja a tots a “una comunió que guareixi, 
promogui i afermi els vincles interpersonals.” 

És curiós com vivint tots en l´era de la informació i de 
la comunicació global ens costi tant de comunicar-nos 
amb els qui tenim més a la vora, amb els qui conviuen 
amb nosaltres... 

L´ús exagerat dels mòbils, les tauletes tàctils, els 
smartphones, els ordinadors personals, la televisió a 
l´habitació, la quantitat d´estris que tenim, l´afany de 
sentir les notícies, en definitiva d´estar sols i 
tranquils... ens aïllen de tot i de tots... i només s´està 

disposat i a parlar amb els altres quan ja ho tenim tot fet... És allò de: primer jo, després jo i si queda temps... 

Crec que de tots aquests “artefactes” abans mencionats n´estem fent no un ús, sinó un abús i un mal ús... 

Recentment en un diari hi havia unes reflexions molt adients al respecte. En senyalo algunes: “Ara són els 
ordinadors personals i els mòbils, que amb el seu degoteig constant de sms, whatsapps, trucades i alertes... 
s´han convertit en els enemics de la convivència familiar i de qualsevol forma de diàleg.” 

“A tots ens desconcerta veure tres persones juntes al voltant d´una taula consultant cada una el seu telèfon. 
De vegades, tenim la impressió que l´única manera de comunicar-nos sense entrebancs amb la persona que 
tenim al davant seria trucar-li al mòbil.” “Tots aquests aparells han allargat la jornada laboral de molts -siguin 
directius o empleats- que cada cop tenen més dificultat a desconnectar de la feina.” I cada cop ens aïllem 
més, ens tanquem amb pany i clau a l´habitació i en 
definitiva hi perdem el temps... A la nostra edat... 
no seria més profitós fer altres coses?  

Continuant amb l´escrit, l´autor es pregunta: “Què 
faríem avui sense aquests fòtils?” I després 
d´enumerar alguns aspectes positius i negatius 
d´aquestes noves tecnologies, conclou l´article 
dient: “El progrés... sempre s´emporta alguna cosa 
a canvi del que ens dóna. I, qui hi vol renunciar? Qui 
estigui disposat a prescindir de l´ordinador 
personal, del mòbil i de tants i tants estris i de les 
xarxes socials que tiri la primera pedra.” 

Ens hem posat al servei de les noves tecnologies i 
elles ens marquen el nostre horari, la nostra feina i 
ens fan anar com elles volen... En definitiva: som esclaus d´elles. O no? 

  

ENS AÏLLEN...?  AMENACEN LA CONVIVÈNCIA...? 
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G. Ramon Font i Serra 

 

Unes breus pinzellades del que ha estat 
aquest segon trimestre a La Salle Cassà, 
per cert, molt curt - quaranta nou dies 
de classe - però molt intensos. 

Es compleixen avui, dia de Sant Josep, 
els cent-trenta-cinc anys de la fundació 
de l´Escola! Déu n´hi do! 

Ho estem celebrant joiosament al llarg 
de tot l’any i en donem gràcies al bon 
Déu, a Sant Josep i a tantes i tantes 
persones que han fet possible, amb el 
seu treball, esforç i generositat arribar 
al dia d’avui plens d’il·lusió i ganes de 
seguir treballant pel bé de tots! 

A totes les escoles: la classe, el treball, 
l’esforç... són les eines més importants 
i necessàries per un bon funcionament. 
Aquí això es fa i molt bé per cert. 

Però a tota escola i, avui més que mai, 
són necessàries altres activitats 
complementàries que ajuden i recolzen 

la formació total dels alumnes en tots els aspectes. 

I aquest trimestre n’hi han hagut moltes i molt variades. Faig menció de les més importants. 

Jornada de la Pau! Molt ben preparada per la comissió de Pastoral. Cants, pregàries, intervenció de totes les 
etapes de l´escola, des dels més petits fins els més grans, amb unes interessants reflexions, boniques 
pancartes i un rostre humà que reflectia algunes persones que s’han distingit, al llarg de la història, per la 
defensa de la pau. 

L´escola va aplegar el 30 de gener el Fòrum dels Germans amb una xerrada ben orientativa, treballs en grup, 
eucaristia i un bon dinar. 

Però, va ser el Germà Salvador Coma el 
gran protagonista del dia, amb la 
inauguració del nou auditori que porta el 
nom de: “Auditori del Germà Salvador 
Coma”. 

A més dels Germans, molta gent, amics i 
coneguts s´hi van aplegar per homenatjar al 
Germà Salvador, un Germà alegre, 
intel·ligent, acollidor, bo, abnegat, culte... 
que durant trenta anys va fer el bé a Cassà 
de la Selva, tant a l’escola com al poble i a 
la parròquia amb total dedicació. 

Recordant el magnífic segon trimestre 

del curs a Cassà de la Selva 
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Cada any durant tots els dimarts i dijous del mes de febrer tenen lloc els "esmorzars solidaris". Un grup 
d´alumnes de 3er. d´E.S.O. preparen entrepans de diferents gustos i els venen a l´hora del pati a tots els 
alumnes que ho desitgin. 

La quantitat que es recull s´entrega a PROIDE a l’acabar el curs. Aquest any s´han recollit 1.304 euros. 

Una simpàtica activitat amb ja alguns anys de tradició feta amb molta generositat i il·lusió per part dels 
alumnes. Moltes gràcies a tots! 

"Converteix-te i creu en l´evangeli." Paraules aquestes amb les que iniciem la Quaresma. 

El dimecres de cendra, 10 de febrer, vàrem iniciar el camí quaresmal. Com a escola cristiana que som, no 
podem deixar perdre les bones tradicions i les nostres arrels cristianes, reflexionant una mica sobre el més 
enllà, la transcendència i les grans lliçons que ens dóna l´Evangeli de Jesús. 

La imposició de la cendra amb la corresponent explicació i pregària es va fer a la parròquia per a tots els 
alumnes de la ESO i a l´auditori Germà Salvador Coma per a la resta. 

 

English day - On parle français. 

Som escola multilingüe i volem donar molta importància a les diverses llengües.  

Dos dies s’han dedicat a elles. El primer - English day - fa ja alguns anys que es fa. Hi ha un munt d´activitats: 
culturals, culinàries, esportives, concursos, xerrades per persones especialitzades, fetes totes en anglès al 
llarg de tot el dia. 

I, aquest any s´hi ha afegit, durant una tarda, l´activitat - On parle français - amb les mateixes característiques 
i activitats que l´altra. 

Crida l´atenció la bona acollida i la il·lusió amb que es fan i l´excel·lent organització per part de tot el 
Professorat de l´escola. 

Entrevistes a Ràdio Cassà.  

Una d´elles: "L´hora del pati" en la que s´entrevisten a alguns alumnes de diferents edats i se´ls pregunta per 
les seves activitats escolars, problemes, solucions... Hi van participar alumnes de Primària i d´ESO. 
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I l´altra, la va fer Ràdio-Cassà al Director de l´Escola Sr. 
Miquel Casagran i al President del Patronat Sr. Lluís 
Maymí amb motiu dels cent-tenta-cinc anys de la 
fundació de l´escola. 

L’entrevistador era antic alumne, ple de bons records, 
envers la seva escola. 

És molt gran l’estima de Cassà a La Salle i en aquesta 
entrevista va quedar demostrat novament. 

La gran diada del 28 de febrer.  

Celebràvem l’aniversari de la fundació i aquest any s’hi 
ha volgut donar - es fa cada cinc anys -un gran relleu. 

La pluja inicial feia preveure un mal dia, però el sol va 
lluir en el moment adequat i tot es va poder 
desenvolupar amb un gran èxit d´organització, 
puntualitat i bon gust. 

L´acte inicial del dia va ser l´Eucaristia d´acció de 
gràcies a la Parròquia de Sant Martí plena de gom a 
gom i amb molta participació. 

Molt interessant l´homilia en la que es va comparar La 
Salle amb un arbre frondós i ple de fruits, fent al·lusió 
a l´Evangeli del dia. 

Ja a l´escola es va fer l´homenatge als antics alumnes 
de més de vuitanta anys. La convocatòria va arribar a 
tots i van ser molts, més de cent, els que hi van acudir. 

Què contents i il·lusionats se’ls veia! 

L’entrega d´un bonic diploma-recordatori i un pica-pica posterior i molt participat va posar fi a la festa. 

Un grup d´alumnes de Primària amb la seva mestra Olga Guitart van tocar amb les flautes unes boniques 
cançons. L´emocionant cant de "Catalunya triomfant tornarà a ser rica i plena..." va posar dempeus tota la 
gent. 

Dintre del mateix acte, el Patronat, gran i excel·lent organitzador de la festa, va rendir un sentit homenatge 
a l´exconsellera Honorable Sra. Irene Rigau, per la seva tasca com a Consellera d´Ensenyament i per la seva 
defensa de la llengua catalana. 

Se li va imposar la insígnia d’or del Patronat com a 
signe de reconeixement i agraïment a la seva gran 
tasca. 

Una festa entranyable, emotiva i molt ben 
organitzada i un sentit i cordial agraïment a totes les 
persones que la van fer possible. 

Taller de mones.  

Un gran pastisser i bon amic de l´escola i el seu amic 
Albert, durant molts anys professor i ara jubilat, van 
organitzar un taller de mones, fet en tres sessions, 
per nens i nenes amb els seus pares i mares. 

Durant una horeta els ensenyaven com es fan les 
mones, ingredients que hi ha i els hi feien la figureta 
que volien amb la participació i col·laboració dels 
nens i nenes i dels pares i mares.  



66 
 

Va ser un taller molt concorregut i entretingut i que va agradar molt. 

Una bonica iniciativa i una cordial felicitació a tots! 

Concert "Tutti Veus". 

Fa uns cinc anys va néixer la coral formada per nois i noies i adults que porta per nom "Tutti veus".  

Canten molt bé, toquen molt bé i a més de grans cantors, són també grans actors. 

Amb la finalitat de recaptar diners per a PROIDE la comissió de Pastoral va organitzar aquest concert que es 
va fer a l´auditori del Germà Salvador. 

La coral va actuar generosament de manera altruista, ho va fer molt bé i els hi agraïm la seva fantàstica 
col·laboració. 

Les més de cent-cinquanta persones assistents - ple total - ho van corroborar. 

El concert va anar precedit d’un berenar que patrocinaven diversos comerços de la població donant 
gratuïtament els seus productes. 

La quantitat recollida va ser de 901,50 euros. Moltíssimes gràcies a tots! 

I el trimestre es va acabar amb la tradicional "Diada de l´Esport". Un èxit d´organització, de contingut, de 
controlades activitats dintre i fora de l´escola, amb la participació de tots, grans i petits, al llarg de tot el dia i 
amb un temps excel·lent. 

Un partit de volley-ball entre mestres i alumnes, guanyat pels mestres i un berenar va posar punt i final a la 
jornada 

Felicitació a tots! 

Hi ha més coses encara... Les deixarem per una altra ocasió. 

Totes aquestes activitats són possibles perquè hi ha un excel·lent equip d’educadors que hi dedica molt 
de temps i molta il·lusió perquè tot surti bé i es faci al gust de tots. Això costa molt, però es fa sense 
defallir, amb molta constància i generositat.  

I tot això és possible, sobretot, perquè tenim la sort de tenir un gran Director que sap conjuminar 
perfectament allò que ens diu el nostre Sant Fundador que  hem de "tenir la fermesa del pare i la 
tendresa de la mare." 

Sap ser ferm quan convé i al mateix temps tendre i afectuós. En definitiva: ens estima! 

Una cordial salutació i fins la propera col·laboració si Déu vol! 
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G. Miquel Cubeles, Marista 
Marhaba. Benvolguts tots i totes.  

Aquest és un escrit dirigit a diverses persones però vull que cadascú, que 
tu concretament  el rebis com un missatge personal.  

Avui aquestes terres estan segurament ben 
presents entre vosaltres perquè la guerra de 
Síria i l’èxode de tants milers de refugiats 
que fugen de la guerra han envaït els 
mitjans de comunicació, han colpejat les 
consciències europees i segurament han 
incomodat i commogut a molts.  Sigui com 
sigui el drama de la guerra i de les persones 
que en pateixen les conseqüències està més 
a prop vostre i desperta la vostra solidaritat. 

També el fet que jo estigui pel Líban pot contribuir a pensar més en aquesta terra i en aquesta gent. Us sento 
molt presents, sé que feu gestos concrets pel projecte Fratelli i us ho agraeixo moltíssim. Alguns de vosaltres, 
a les escoles, als centres, personalment... heu pensat en Fratelli per poder canalitzar la vostra ajuda i els 
vostres gestos solidaris. Es per això que a tots us explico  una mica quin es el recorregut que hem viscut i 
l’horitzó i els somnis que tenim.  

Aquests primers mesos, el G. Andrés i jo hem mirat de conèixer la realitat del país, de les persones,  amb 
aquell desig de trobar realment els infants i joves més necessitats, mancats dels recursos més bàsics per a 
l’alimentació, la salut,  l’educació... aquells nens i joves que tenen pràcticament tots els seus drets vulnerats. 
Hem recorregut el país de nord a sud, hem estat amb entitats, hem conegut projectes, persones... i hem 
tastat també la realitat dels infants.   

És cert que al Líban hi ha un milió i mig de sirians, que representen més d’un quart de la població total del 
país. N’hi ha que van fugir de Síria abans de la guerra i que estan més instal·lats,  d’altres que estan de pas 
per anar a un altre continent i d’altres que no els queda altre remei que quedar-se aquí, la gran majoria, en 
condicions molt precàries. L’any passat, més de 400.000 infants sirians no estaven escolaritzats. Enguany 
diuen que només són 200.000 en un país que es més petit que la província de Barcelona.  Es parla de la 
pobresa dels sirians, però  també hi ha iraquians, palestins, i els mateixos libanesos que s’han empobrit com 
a conseqüència de la realitat social.  

Els dos Germans estem bé. En el mes de d’octubre ens vam instal·lar en un petit pis als afores de Beirut en 
una ciutat que es diu Burj Hammoud, en un barri pobre, 
multireligiós, amb refugiats sirians, immigrants armenians on 
pràcticament només es parla l’àrab. Aquest desplaçament 
ens ha premés conèixer més de prop les institucions, les 
famílies i la realitat dels infants. Passats els tres mesos,   ja ha 
arribat el moment de decidir on establir-nos.  Ens podríem 
quedar aquí, a Bourj Hammoud on hi ha necessitat i 
possibilitats però ja hi ha entitats que hi son presents i que hi 
treballen. Allà on no hi ha ningú... 

Ens hem decidit per altres terres. Anirem a Saida (Sidon). 
Amb els tècnics del Ministeri de serveis socials vam poder entrar en contacte amb moltes famílies que viuen 
en “Shelters”, albergs amb molts pocs recursos on hi malviuen centenars de nens que volten tot el dia pels 
patis i pel carrer. Aquí! -vam dir amb el germà Andrés- aquí arrelarà el projecte Fratelli. Hi ha altra gent, poca, 
i sumarem esforços.   
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Són els infants i les seves necessitats els que han determinat el lloc on ens quedarem. La vida en els refugis 
és molt dura i creiem que  podem donar un cop de mà. Organitzar in situ projectes socioeducatius molt 
semblants als que ja coneixem en els centres oberts, a la llar, al xela, al materno, a l’Enter... però des de la 
realitat d’aquí. Les ferides de la guerra dels refugiats no sagnen per fora, però supuren per dintre i cal guarir-
les.  

A més, molt a prop de Saida, en una muntanya, a un poble que es diu Rmeileh hi ha una antiga escola marista, 
envaïda i destruïda per l’exèrcit israelià cap als anys 80 i posteriorment, campament base de milicians en la 
guerra libanesa. Ara, una part es caserna de l’exèrcit libanès perquè els Germans els ho vam demanar. En 
aquest lloc significatiu volem reconstruir alguns espais i establir-hi la comunitat i el centre social Fratelli. Des 
d’aquí, mirar de ser un punt de vida i de trobada entre cristians i musulmans, entre libanesos i sirians. Ser un 
lloc d’acollida per a infants i joves vulnerables, una llar per als infants del carrer, un lloc on puguin venir els 
infants dels refugis i gaudir...  i tot està per fer... 

Encara que anem a Saida, volem que el Projecte Fratelli estigui present en altres llocs. Continuarem 
col·laborant amb les escoles del Germans de La Salle i dels Germans Maristes, mirant d’apadrinar infants 
perquè puguin anar a l’escola i vinculant  la comunitat educativa, sobre tot els joves,  en projectes encara per 
definir.  

Treballarem també  en un barri de Beirut  posant en marxa un altre projecte per als infants aprofitant per la 
tarda els espais d’una associació anomenada INSAN.  Milers de famílies iraquianes cristianes de la regió de 
Nínive i de Mossoul han hagut de deixar el seu país amenaçades ja en temps de Sadam Hussein, però sobretot 
ara per l’Estat Islàmic, Daesh,  davant el silenci de la comunitat internacional. Aquestes famílies, no tenen 
l’estatus de refugiats i no es beneficien de cap ajuda. Són il·legals al Líban i els nens i nenes en gran majoria 
no estan escolaritzats. Al gener iniciarem un projecte de preparació per a l’escolarització de 70 infants 
iraquians de 6 a 11 anys. L’objectiu serà que aprenguin a llegir i a escriure per tal que al mes de setembre els 
puguem ajudar en l’escolarització a una escola pública o a les nostres escoles. A la necessitat educativa cal 
afegir-li totes les necessitats materials; alimentació, habitatge, roba... moltes famílies no tenen pràcticament 
res i només esperen poder anar a un país que els aculli, 
on estiguin segurs i els infants tinguin un futur. Han 
fugit del seu país, sense res, amenaçats de mort... 

Per això, totes les ajudes que pugueu canalitzar, seran 
benvingudes. I si us decidiu en un moment o altre a 
venir per aquí, no cal dir que sereu benvinguts/des, 
‘ahlan wa sahlan’ com diuen per aquí i de feina no us 
en faltarà.  Ens sentim il·lusionats en aquest somni 
apassionant que mica en mica va prenent forma.  

El dia 11 de desembre, divendres, ja vaig participar a 
Saida a l’obertura del Jubileu de l’any de la 
misericòrdia. Va ser un moment significatiu... iniciar 
l’any de la misericòrdia en un lloc on començarem a caminar al costat dels més febles. L’arquebisbe Melkita, 
a l’homilia ja va anunciar la nostra presència i va remarcar el fet que el projecte comencés a la regió en aquest 
any de la misericòrdia. Les entitats portaven una espelma amb el seu nom. Em van sorprendre amb una 
espelma amb el nom de Fratelli que jo mateix vaig  entrar en processó a la catedral i que avui testimonia la 
nostra presència.  

Una altra petita notícia pels amants de Taizé  és que aquest dies, 15-18 de desembre, el G. Alois, prior de 
Taizé i dos germans més estan hostatjats al nostre pis a Burj Hammoud.  És un honor i un signe de l’obertura 
i de l’esperit que volem donar a la nostra comunitat. Ens ho han demanat i amb goig els acollim.  

Res més per ara. Ben units en la pregària per la pau i ben units per l’amistat i el treball per la justícia. Aprofito 
per desitjar-vos a tots i a totes un Bon Nadal i un feliç any.  Tan a prop del país de Jesús on  podrien ressonar 
els missatges de pau del primer Nadal  i tan a prop de la guerra. Que d’una manera o altra, sigui a Europa, o 
a l’Orient mitjà, sapiguem aportar el nostre granet de sorra i obrir el nostre cor misericordiós a tots aquells 
que al nostre voltant ens necessiten. Només així serà Nadal!  
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Entrevista als Gns. Miquel Cubeles (Marista) i Andrés Porras (La Salle) 

 

Glòria Barrete – Catalunya Cristiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com és la situació al Líban? 

Aparentment el país està bé, tranquil i en 
pau, però la situació és molt complicada i 
complexa. El Líban acull un milió i mig de 
refugiats sent un país de quatre milions i 
mig, això comporta problemes socials, 
econòmics i polítics sumant-se als propis del 
país, els quals no són pocs. Estan obertes 
encara les ferides a la societat per la guerra 
de 1975 amb Síria, l'absència de relacions 
diplomàtiques amb Israel, el veí del sud, els 
diferents grups polítics i militars tant interns 
com externs al Líban... Malgrat això, el país 
ha obert les seves fronteres i està fent tot el 
seu esforç per rebre i atendre tanta gent 
necessitada, però és evident que el sistema 
no dóna l'abast. 

 

Vosaltres treballeu en l'àmbit educatiu 

Al país es pretén escolaritzar tots els nens sirians, però a la realitat no s'ha aconseguit, tant per qüestió 
d'infraestructura, com de professors que entenguin la situació i programes educatius, que a ca da país 
són diferents. A Síria, per exemple, es donen les classes en àrab, quan a Líban es donen a més de l'àrab 
en francès o anglès. És difícil per a les autoritats decidir quin programa utilitzar: donar-los el programa 
libanès perquè es quedin? Donar-los el sirià perquè tornin quan molts no volen ni poden tornar? 
Adaptar-ho perquè puguin viatjar a un altre país, tot i que l'espera per a aquest viatge pugui ser d'anys, 
o mai acabar? Aquestes preguntes es plantegen a l'àrea educativa, però així es poden formular també 

Fa cinc mesos que el Germà marista català Miquel Cubeles i el Germà de La Salle Andrés 

Porras van arribar al Líban per posar en marxa el Projecte Fratelli, un projecte 

intercongregacional d'ajuda a la infància i joventut desplaçada. CatalunyaReligió.cat ha 

parlat amb ells per conèixer la realitat del país, les seves impressions, i per saber per 

què anar allà on la gent vol marxar. És un dels centenars de testimonis del que està 

oferint avui arreu del món la vida religiosa i que presentem coincidint amb el final de 

l'Any de la Vida Consagrada. Cubeles i Porras creuen que els refugiats no són una 

amenaça i que si algun país està fent un veritable esforç d'acollida és el Líban. Diuen 

que estan allà “perquè Jesús faria el mateix” i que la seva presència “té sentit fins al 

moment en què hi hagi no només l'últim cristià, sinó l'última persona que necessita 

ajuda”. I remarquen que és la seva consagració religiosa el que els dóna la llibertat de 

deixar-ho tot per anar a ajudar en aquestes situacions extremes. 

 

http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/un-marista-catala-sinstalla-al-liban-ajudar
http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/vida-religiosa-moll-de-l-os-evangeli
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qüestionaments en relació als serveis sanitaris, a les oportunitats de treball, als permisos i papers 
oficials, a la residència... 

 

Porteu ja uns mesos al Líban quina és la vostra tasca?  

El nostre desig és el d'estar amb els qui 
ningú no està i ajudar als qui ningú no 
ajuda. Per això, els nostres primers 
passos han consistit a conèixer la realitat 
dels nens i joves refugiats i també 
libanesos empobrits. De moment hem 
començat ja un curs vespertí de suport 
escolar a nens refugiats iraquians que 
viuen a Beirut. Estem a les bases de dos 
projectes més: apadrinament de nens 
amb problemes econòmics per estudiar, i 
crear un centre socio-educatiu que pugui 
atendre moltes famílies i nens sirians i 
libanesos de la zona de Saida. També 

volem obrir una Casa Llar per a nens del carrer o abandonats. Més endavant aniran sorgint més 
projectes, segons el que l'Esperit bufi, en qualsevol cas, com expressa el nom del projecte, volem ser 
germans per als nens i joves. 

 

Per què anar allà quan la gent vol venir aquí? 

Perquè Jesús faria el mateix. La nostra presència aquí té sentit fins al moment en què hi hagi no només 
l'últim cristià, sinó l'última persona que necessita ajuda. La nostra consagració religiosa ens dóna i 
permet la llibertat de tenir aquesta disposició de moure'ns amb independència, en funció de les 
necessitats concretes de la societat, no de les nostres pròpies ni de les de les nostres famílies. No hi ha 
res que ens impedeixi estar amb la gent que ho necessita, i per això volem ser instruments dòcils. Maria, 
en el seu gest de visitar la seva 
cosina Santa Isabel, ens encoratja 
a visitar aquesta gent que sofreix 
sense cap culpa, per portar-los 
també al Jesús que vol dir-los que 
els estima, amb la seva presència 
discreta però constant, per fer-los 
despertar en el seu interior 
l'esperança d'una vida millor, una 
vida acompanyada de la mà de 
l'únic Déu del qual tots som fills 
estimats incondicionalment. 
Volem ser reflex d'aquest Amor i 
Presència que no necessita cap 
mèrit per ser lliurat. 

 

Quin és l'objectiu a llarg termini del projecte Fratelli? 

El Projecte Fratelli no és només el que estem fent al Líban ni exclusiu dels Germans de la Salle i dels 
Germans Maristes. És un Projecte d'Església, obert a religiosos d'altres congregacions i també a laics, 
convocats per Jesús per ser signe de fraternitat entre els més petits. La seva primera implantació ha 
estat a Orient Mitjà, començant al Líban, però amb la mirada posada també a Jordània, Síria, l'Iraq, i els 
altres països de la zona. La iniciativa va partir dels Consells Generals dels dos Instituts i es té pensat obrir 
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també comunitats Fratelli en altres regions del món. Aquí on hi hagi nens en situació de vulnerabilitat, i 
que això ens porti com a seguidors de Crist a sortir a les perifèries existencials, aquí arriba rà el Projecte 
Fratelli. Sabem que la nostra aportació és molt petita davant la magnitud del problema dels refugiats 
però des del compromís concret en un lloc concret aportem el nostre gra de sorra. 

 

Com es viu al Líban l'arribada de 
refugiats? Aquí es parla d'èxode quan al 
Líban acolliu més d'un milió de 
persones. 

Se'ns va proposar anar al Líban abans 
que «l’èxode» de refugiats es convertís 
en un fenomen mediàtic. Els nostres 
Germans d'aquí que treballen en obres 
col·legials sabien de la situació i per això 
els nostres Germans de Roma ens hi van 
enviar. A Europa o a Amèrica fins que no 
es van plantar a les seves fronteres per 
milers cridant desesperadament i no 
constituïen una amenaça per a ells, la 

situació semblava no existir. Però aquí estaven ja els milions de refugiats sirians o d'altres països africans 
a Jordània, a Líban… I no constituïen una amenaça. 

 

Ara es parla d'amenaça, sí 

Amenacen el nostre estat del benestar i les nostres consciències, i correm el risc de tractar -los a tots de 
jihadistes… Quants refugiats hi ha a Barcelona des del boom dels mitjans de comunicació d'aquest estiu 
passat? Efectivament, els libanesos són admirables. Acullen els sirians, els iraquians per milers i milers. 
I fa uns anys, fins l'any 2006, els sirians ocupaven militarment les terres libaneses. Van arribant ajudes 
internacionals, tal vegada perquè es quedin aquí i no avancin cap a Europa però és tal el seu desesper 
que no poden deixar de fugir per buscar un futur millor per als seus fills encara amb el risc de perdre'ls  
en el mar. L'èxode sembla que ens parla de multituds, però un nen només, espaordit, fugint de la guerra 
i del terror ja és un èxode, cap a on? 

 

Quina hauria de ser la postura d'Europa enfront aquests refugiats?  

Als qui estan a les seves portes o en camí, evidentment acollir-los i oferir-los oportunitats, afavorir la 
inserció, una vida digna, la reagrupació familiar. Però sobretot, desterrar la hipocresia; els ajudem 
perquè es quedin al seu país o en 
països limítrofs com el Líban i no 
eradiquem el mal que ho provoca que 
és la guerra. Europa i altres països han 
de treballar per la pau amb el diàleg i 
no bombardejant els civils, treballar 
per la pau i no buscar el negoci de les 
armes, treballar per la pau i no 
mantenir la situació per interessos 
comercials, estratègics, aliances 
perverses, enfrontaments en nom de 
Déu. No hi ha voluntat per part dels 
poderosos per tallar aquesta situació. 
Europa, treballa i defensa la pau i la 
justícia! 
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ELS AMICS  AJUDEN A VIURE I…. CUREN 
INTERESSANT DESCOBRIMENT ... 

D’un estudi de la Universitat de Los Ángeles 
 

Un estudi publicat per la Universitat de Los 
Ángeles indica que L'AMISTAT és veritablement 
especial. Es va descobrir que ELS AMICS 
contribueixen a l'enfortiment de la identitat i 
protecció de la nostra salut i futur. Constitueixen 
un RESERVA  de salut. 
 
Els amics ens ajuden a omplir els buits emocionals. 
Després de 50 anys d'investigació, es va identificar 
que hi ha substàncies químiques produïdes pel 
cervell que ajuden a crear i mantenir llaços 
d'amistat. 
 
Els investigadors es van sorprendre amb els 

resultats de l'estudi: Quan és alliberada l'hormona OXITOCINA com a part de la reacció enfront de l'estrès, 
els amics senten la necessitat de agrupar-se. 

I quan els AMICS s'ajunten, es produeix una 
quantitat encara més gran d'oxitocina, de 
dopamina que estimula l'amor i la tendresa i de 
fenilananina  que genera entusiasme i alegria, 
que redueixen l'estrès més agut i més que 
faciliten  sensacions agradables i divertides. 

Paral·lelament, un altre estudi va demostrar que 
els LLAÇOS EMOCIONALS (autèntics, sincers i 
lleials) contribueixen a reduir riscos relacionats 
amb la pressió arterial i el colesterol. 
 

Es considera  que 
        L'AMISTAT PROLONGA LA VIDA 
Tenir amics ens ajuda no només a viure bé, 
                        sinó a viure millor. 

 
També es va observar que l'amistat ajuda a superar els moments crítics 
(com la mort del cònjuge o d'un parent proper). 
 
I es va percebre que qui pot confiar en un ésser molt estimat, o en els seus 
amics, reacciona i es recupera en un lapse menor que aquells que no tenen 
ningú a qui confiar. 
 

L'estudi va concloure que l'amistat és una excel·lent font d'alegria, 
força, salut i benestar. 

 

 
PER AIXÒ, 

 'VISCA L'AMISTAT, ESTIMATS AMICS. 
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G. Josep Espuny i Crespo 

 

Hem convertit l´expressió “Missió compartida” en unes paraules 
molt freqüents entre nosaltres, ja des de fa anys, i sobretot, des 
del  43 Capítol General (any 2000). D´entrada, això és bo, les 
paraules expressen una realitat o, si més no, un desig que tots 
tenim. Però de tant en tant, cal que hi tornem a reflexionar una 
mica. 

 Missió suggereix sempre “enviament” (almenys aquest n´és 
l´origen etimològic). Ser enviat i sentir-se enviat, en el nostre 
cas, a l´educació dels nens i joves que trobem cada dia a les 

nostres aules. Hem llegit sovint als fulls del 25 que només es pot educar des d´una vocació, i, en el fons, vol 
dir que això d´educar és cosa d´estimació, com han dit al llarg de la història tants i tants pensadors, des de 
Plató als pedagogs contemporanis, passant – no podia ser d´altra manera – per Joan de la Salle. No deu ser 
tan difícil, doncs, que un grup d´educadors/es que treballen a la mateixa escola, trobin un espai comú de 
diàleg, de sintonia profunda, de fils invisibles (això no els fa menys reals) que els vagin conduint cap a una 
comunitat intencional. Això ja és el principi d´una missió compartida.  

En una escola, tots aquells que hi col·laboren ho fan des 
de posicions diverses en l´àmbit cultural i religiós; 
cadascú des de la història personal, que és plural i a més, 
que no és uniforme, com no ho és mai la vida. Que tots 
penséssim més o menys el mateix seria 
organitzativament molt còmode, però pretendre-ho és 
il·lusori i a més, tampoc fóra massa recomanable; 
sobretot, pensant que els nostres alumnes viuen en un 
món saturat d´informació però sovint mancat de criteris 
– que només s´adquireixen en la confrontació dialogal de 
parers.  

Per tant, el primer pas es fa compartint la vocació, que és aquest espai on tots ens podem sentir còmodes; i 
llavors, sense por, invitar aquells que vulguin a fer un pas més i sentir-
se enviats: és a dir, sentir-se cridats a compartir també una missió a 
la qual Déu ens ha anat conduint, moltes vegades de manera 
imperceptible. 

 El Papa Francesc, a Evangelii Gaudium (119) ho expressa molt bé 
dient que tots els batejats som “deixebles missioners”; i que més enllà 
de les limitacions i els dubtes que tots podem tenir en la vida de fe, 
que és un dinamisme constant, l´Esperit de Déu ens atorga a tots una 
mena de saviesa que ens ajuda a discernir la veritat.  

 Compartir la missió, compartir la vocació, és ajudar-nos mútuament 
a recórrer aquest camí, tal com ho va fer Joan de La Salle amb els 
primers germans que van confiar en ell. Avui, La Salle som tots i 

seguim essent enviats en missió a un món que, sovint sense adonar-se´n del tot, continua assedegat de Déu. 
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G. Ramon Pascual i Reverter 

  

Buenas tardes, H. José Antonio. Se te sugiere acceder a una entrevista para PAX, 
si tú estás de acuerdo en ello. 

Con sumo gusto, desde luego. 

 

Para comenzar, ¿podrías hablarnos de tus recuerdos de infancia, familia, 
pueblo…? 

Mi infancia comenzó en Villares de Órbigo, a partir del día 7 de junio de 1925. Mi 
padre fue Dn. Ángel, Secretario del Ayuntamiento, y mi madre Dña. Benedicta. A 
los pocos días tuve que emigrar en busca de una nodriza, que duró muy poco 
tiempo, porque los familiares informaron que pasaba muchos ratos llorando en el 
campo, mientras se realizaban las faenas de la labranza. Esto motivó que siguiera 

con otra familia, en el pueblo de Mansilla del Páramo. Como mi hermano Antonio, tuvo que hacer lo mismo, 
tres años antes, convivimos juntos muy poco tiempo en el hogar paterno. 

Una vez erradicado en el pueblo natal, comenzó a divulgarse mi fama, por las muchas travesuras que acudían 
a referir a los padres. Un “socio” para la realización de estas “hazañas” lo encontré en el amigo Gumersindo 
Maestro, que gozaba de la misma ventaja, ya que sus padres tampoco se dedicaban a la agricultura. El 
resultado final, lo declaró el Sr. Párroco, cuando nos dijo que, si marchábamos del pueblo nos pagaba el viaje 
(cosa que no hizo cuando llegó esa hora). 

El deseo de los padres fue siempre que nuestro patrimonio fuera destinado a las Misiones. Cumpliendo su 
iniciativa, ya lo están disfrutando en PROIDE y en la FUNDACIÓ COMTAL. 

 

Y con estas circunstancias ¿cómo conociste a los Hermanos de La Salle? 

Primero, porque mi hermano ya había ingresado en Fortianell, y sus cartas aconsejaban a los padres para que 
fuera a los “frailes”, si querían que mis estudios fueran más serios. 
Además, las visitas a mi familia por parte de los Hnos. Esteban Pérez y 
Miguel Domínguez, hicieron pensar a mis padres que en La Salle, se 
podría enderezar mi conducta. Con mucha razón. Decía mi madre: “Vete, 
que allí ya te escuadrarán” Y creo que a la larga, ¡lo han ido 
consiguiendo! 

 

Verdaderamente que Dios tiene sus caminos. ¿Cuándo te decidiste y 
quién te llevó al Aspirantado?    

Más que decidirme, fue lo que expuse antes, lo que determinó a los 
padres para entenderse con los Hermanos de Astorga. El Hno. Ginés, me 
acompañó hasta Bujedo, en 1937, el día de San Rafael (entonces el 24 de 
octubre). 

 

Parece que comenzabas otra vida. ¿Qué vivencias y recuerdos nos 
puedes compartir de tus etapas de formación? 

Al ingresar en el Aspirantado con dos años de bachillerato aprobados 
“por influencias más que por serios estudios”, ya que no correspondían 
las notas a lo que esperaba de mí el Hno. Director Egesipo.  Me aconsejó escribir a los padres que vinieran a 
buscarme. La intervención de mi hermano, regresado ya de Francia, salvó la vocación de Pepe. Al volver a 

Los padres con los dos hijos 

Antonio y Pepe 
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Cataluña, me recompuse al comenzar los estudios desde la base, con los aspirantes que durante la guerra no 
tuvieron escolaridad. 

Mi Escolasticado no duró el año completo, pues salí el 
año 1943 para sustituir al Hno. Josep Arnau, que por 
enfermedad dejaba la clase en Mollerussa. 

 

¿Qué resaltarías de tus años de docencia? 

En Mollerussa me defendí como pude, ya que mis 
conocimientos pedagógicos eran escasos. Al año, 
pasé a La Seu d’Urgell y Gràcia, donde los alumnos 
sufrieron de mi misma inexperiencia. Dos años 
después el Hno. Visitador Wenceslao me trasladó a 
Bonanova donde estuve de 1946 al 1958, y allí inicié 
mi afición a la catequesis. Las Jornadas Catequísticas 
en las que participé con interés, promovidas por el H. 
Asistente Guillermo Félix y el apoyo de los Hermanos 

de la Comunidad, fueron incrementando mi deseo de mejorar el arte de no aburrir en la clase, de manera 
especial a la hora de religión. Para este fin, durante largos años, he ido recopilando historietas, relatos, 
cuentos, completando y renovando el que fue Fichero Catequístico, fundado por “aquellos años”,  y que me 
sirvieron en la reflexión matinal y en el catecismo, para mantener la atención, y fijar mejor las ideas que 
pretendía exponer a los alumnos. Ahora, son los HH. 
Mayores, los que se benefician de estas anécdotas en los 
ratos de “esbarjo”.  

Una de las mejores alegrías fue poder acompañar al 
Aspirantado, al Hno. Joan Lluís Casanovas. 

En la Barceloneta, presté mis servicios en la imprenta, 
después de una formación algo sui géneris, en Madrid, en 
lo que se denominó Formación Profesional Acelerada.  El 
Profesor, Sr. Aspas, antiguo alumno de La 
Salle Zaragoza, supo introducirme con mucho tacto, en el 
grupo de obreros, para que moderaran sus palabras, 
dado mi carácter de religioso. Cosa que salió de 
maravillas en el medio año que trabajamos juntos.  

 

Tengo entendido que te estrenaste como director en Moncada i Reixac  

Sí, cierto. Sin previo aviso, y sin ninguna otra preparación, comencé en el colegio, Patronato de la Asociación. 
Con el buen equipo de Hermanos y Profesores, todos aportamos lo mejor de nosotros mismos y conseguimos 
pasar de cinco aulas a 25 al terminar mi obediencia de Director. Allí estuve de 1964 al 1971. 

 

 ¿Tuviste alguna otra experiencia agradable? 

El obispo auxiliar de Barcelona, Dr. Josep Capmany, pidió al H. Visitador una comunidad de Hermanos en el 
Seminario Menor de la Conrería para hacerse cargo de la dimensión pedagógica. Fuimos designados cuatro 
Hermanos como profesores. El Hno. Josep Creus como director, mantuvo la Comunidad varios años, hasta 
que los Superiores fueron necesitando personal, y se optó por dejar nuestra permanencia allí. La convivencia 
con sacerdotes de alta calidad profesional, resultó para nosotros una experiencia positiva y agradable. Allí 
estuve durante 4 años, 1973 al 1977. 

 

¿Cuál ha sido tu etapa profesional más larga? 

Sant Celoni se lleva la palma, de 1979 al 2008. Hasta jubilarme, pasé seis lustros, 30 felices años en Sant 
Celoni. Comencé allí al dejar Girona, donde fui profesor y coordinador durante dos años. Guardo muy buenos 

El H. José Antonio Panero en Gràcia 

El H. José Antonio siguiendo un curso en Madrid 

de Formación Profesional Acelerada (1a fila, 1º 

derecha) 
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recuerdos de mi estancia en Sant Celoni. El mejor recuerdo fue la creación del CERCLE LA SALLE con antiguos 
alumnos y otras personas adultas, minicopia del organizado por el Hno. Mariano F. Magaz en Josepets y 
Gràcia. Al cerrarse la comunidad de Sant Celoni todavía seguí allí con la Sección de Biblia, hasta completar 
los diez años impartiendo estas clases, a los 40 adultos que fueron agrupándose, cada viernes por las tardes.
  

¿Se terminó con esa actividad tu participación en las aulas y el Cercle de Sant Celoni? 

No, puesto que todavía encontré la manera de seguir 
trabajando en lo que creo ha sido siempre mi ilusión. Al 
no poder ejercer como tutor, en la nueva residencia de 
Santa Coloma de Farners donde he estado desde 2008 
hasta 2014. Tuve la suerte de pasar por doce aulas, para 
hacer la reflexión de la mañana. Y también prestar mi 
colaboración a un grupo de VIDA CREIXENT de la 
población. ¡Hermosa tarea que llena a cualquiera que 
aprecie la vocación de La Salle! 

 

Y ahora estás en la Casa Sant Josep de Cambrils, 
¿cuáles son tus ocupaciones y experiencias?  

Sí, desde 2014. Me siento satisfecho de pasar el resto 
de mi vida, ayudando a los HH. Mayores, que están en 

peor situación. Atenderles echando una mano para pasear los que están en carrito, acompañar a algún 
hospitalizado, dialogar o rezar con los que pasan parte de su jornada en la habitación, disponerlos para 
comenzar las comidas, orar juntos en la capilla, y sustituir a los Hermanos, si han de llevar alguno al hospital, 
o hacer alguna gestión fuera de la Casa, o pasar unos días con la familia. 

Como el horario me lo permite, puedo hacer la catequesis en la Parroquia una vez por semana, preparando 
a los que han de hacer la Primera Comunión, quienes hicieron una felicitación a los HH. Mayores por Navidad 
y por Pascua. Aún queda tiempo para acompañar al Señor Sacramentado, y desgranar las cuentas del rosario, 
por las muchas necesidades que los medios de comunicación nos recuerdan cada día. 

Dios quiera seguir cuidando de mí, como lo ha hecho durante los años que me ha permitido vivir, 
manteniendo mi salud de forma tan 
notoria, que no puedo por menos que darle 
gracias a “toneladas” por tal derroche de 
generosidad, y procurar servirle con mayor 
fidelidad, hasta que me llame a su Casa.  

 

¿Tuviste algunas aficiones fuera de la 
clase? 

 Dos han sido las más destacables. Primero 
la lectura. Libros de pedagogía para 
mejorar mi competencia en la enseñanza, y 
los de tipo religioso, como asuntos de 
lectura espiritual. De todos ellos, sacaba un 
resumen que me servía personalmente y, 
en ocasiones, para comentarios en la oración comunitaria. De esto habla a veces el Pax, en varias de sus 
ediciones. 

Otra afición fue el dibujo. Comencé en Girona, siguiendo lecciones del Profesor de esta materia, y luego con 
él, en la escuela de Bellas Artes. Me sirvió para realizar algunos cuadros, durante mi estancia en Sant Celoni. 
En el mes de mayo se hacía una colecta para Proide, mediante una tómbola, las camisetas, las ‘llànties’, y 
estos cuadros, que llegaron a cotizarse en 12.000 ptas. de entonces, sabiendo que era para esta obra 
benéfica. Se repitió varios años, bajando el importe, a medida que la crisis aparecía. Uno de estos cuadros 
figura en el pasillo del CELTE en Cambrils. 

La Reflexión matinal en las clases 

Grupo de VIDA CREIXENT en Santa Coloma de Farners 
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Gracias, H. José Antonio, por tus respuestas que reflejan un buen testimonio de vocación y misión 
lasalianas. Permíteme que añada algo que tú no has dicho. Has estado siempre muy disponible 
para la formación, tanto en cursillos de Biblia y otros en Madrid, en CELAS y en CELTE solicitando 
repetir incluso estas sesiones y siendo siempre muy participante en todas estas sesiones. Los has 
seguido con interés y provecho. ¡ENHORABUENA! 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  
El CERCLE LA SALLE DE SANT CELONI, 

animado durante 10 años por el H. José Antonio Panero 

Religiosos/as de Villares de Órbigo Hermanos antiguos alumnos del H. Panero 
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Estimado Hermano Ángel: 

 

Sabiendo que acaba de cumplir los 99 años de 

edad, aunque un poco tarde, no podía dejar 

pasar esta fecha sin comunicarme con usted. 

Lo conocía desde los años del Colegio del 

Vedado, cuando alguien lo apodó con cariño 

con el mote de "el Chaval". Sin embargo, vino a 

ser en Miami, en la celebración de los 100 años 

de la llegada de los Hermanos a Cuba, cuando 

pudimos hacer amistad. 

 Me impresionó su manera de ser, su espiritualidad y su trato afable. Fue entonces que sentí mucho 

no haber sido alumno suyo cincuenta 

años atrás. 

Después, cuando estaba de vacaciones 
en Barcelona con mi esposa y mi nieta en 
2007, Ud. me hizo el honor de visitarme, 
algo que me halagó mucho; pero cuando 
supe del sacrificio que para usted 
representaba esa visita, viajar cada 
tramo alrededor de tres horas en un 
autobús, me sentí sobrevalorado y en 
deuda por el afecto que me demostró. 

Después, regresé a Barcelona, esta vez 

con mi esposa -creo que en 2011- y 

tuvimos la oportunidad de visitarlo y que 

usted nos mostrara el lugar, su 

habitación, la capilla, el comedor y la 

bella vista que disfrutaba por todas 

partes. 

Sepa que lo recuerdo siempre con mucho 
afecto y agradecimiento y que rezo por 
usted todos los días. 

Reciba un saludo cariñoso de Leida mi 
esposa y un fuerte y fraternal abrazo de 

Germán Miret 

Carta al H. Ángel García Martínez con 
motivo de su 99º aniversario 
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Una experiencia de misionero. 

 G. Felipe García Prieto 

A veces planea sobre mí un sentimiento de lejanía, 
cuando en realidad estoy más cerca, a pesar de todos 
los medios de comunicación que tengo a mano. Hace 
unos años cuando estaba en África, a pesar de las 
distancias y de los medios difíciles para comunicarme, 
me sentía más cercano, os sentía más cerca. No deja 
ser una contradicción que me da qué pensar. 

¿Qué ocurre para que yo me sienta más distanciado? 
Creo que es el estilo de vida y el ritmo que nuestra 
sociedad del Norte nos impone. “Ocúpate de tus 
cosas y deja en paz a los demás”. “No distraigas a la 
gente, no les molestes”. “Respeta su privacidad”… 

Sólo hace falta ver a la gente en la calle, en el metro, 
en todas partes. Con sus cascos, su tablet, su E-book, 

su teléfono, su música, etc… cada uno metido en su mundo, comunicándose con los de lejos e ignorando a 
los de cerca. Hasta gente que se choca con otros o con una farola por ir escribiendo o contestando whatsapps 
por la calle. Aunque yo no comparto este estilo de vida, me condiciona, pues es lo que hace todo el mundo 
y hace que yo también forme parte de esta galaxia. 

Por eso que quiero romper un poco con esta sensación de aislamiento y comunicarme con todos vosotros y 
vosotras, con los que me 
comunicaba cuando estaba lejos y 
con otras personas que he ido 
conociendo en estos 4 años de vida 
“civilizada”. Tengo aquí un vecino 
que piensa que aún sigo subido “al 
árbol”.  

Los mensajes que os he ido 
enviando en los últimos tres años 
han ido variando de color como las 
hojas de los árboles con el paso de 
las estaciones, dependiendo de lo 
que estaba viviendo; y han pasado 
muchas cosas. Al cumplir un año de 
“oficinista” de PROYDE y empezar 
el segundo, tengo que decir que 
empiezo a sentirme cómodo y yo 
mismo. Vuelvo a ser un poco el que fui en otras latitudes, pero en un contexto que no tiene nada que ver. 
Espero que esto continúe y se mejore para poder seguir dando lo mejor de mi persona allá donde me 
encuentre. 

Este año, también ha sido mi segundo año formando parte del equipo de dirección del curso intensivo de 
Formación Misionera. El contacto con estas personas comprometidas que se preparan para irse en misión a 
distintos lugares del mundo es un estímulo y una lección permanente. He podido aprender de esta 
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experiencia, que estemos donde estemos, 
siempre estamos “en misión”. Todos tenemos 
una misión con la gente con la que vivimos, y si la 
aceptamos y somos conscientes de ello, da 
sentido y peso a nuestra existencia.  

Lo mismo puedo decir de mi trabajo en PROYDE, 
con el día a día, a pesar de los papeleos 
administrativos, rutinarios y aburridos, tengo 
ocasión de conocer, convivir y relacionarme con 
personas comprometidas, como los 
voluntarios/as, muchos/as ya jubilados que dan 
su tiempo gratuitamente para ayudar, para 
colaborar con la tarea de PROYDE, “mucha gente 
pequeña, haciendo cosas pequeñas, en muchos 

lugares pequeños, puede cambiar el mundo”. También con personas que nos visitan o solicitan nuestra 
ayuda, otras organizaciones con las que colaboramos y compartimos proyectos, etc… También con gente de 
paso que se aloja en nuestra casa y que en un momento u otro podemos compartir durante la comida o en 
un descanso.  

La vida que llevo me da la impresión que no tiene nada de extraordinario que merezca la pena comunicar a 
los demás. Dominan los grises sobre los verdes o rojos. 
Tengo la impresión que frente a lo inesperado de cada 
día que me tocó vivir hace cuatro años, ahora todo 
suena a más de lo mismo. También noto como con esta 
calma y monotonía se van sedimentando en mí, 
vivencias y experiencias que sucedieron tan 
rápidamente que no tuve tiempo de asimilar. Algunas 
mañanas en un estado de duerme-vela afloran 
recuerdos y acontecimientos del pasado, aparecen de 
golpe como algo presente y ausente a la vez. Tengo la 
impresión que es el recuerdo de otra existencia 
anterior. Me viene la pregunta ¿de verdad hice yo eso? 

Por otro lado hay cosas que se afianzan y de las que 
hasta me llego a sentir un poco orgulloso, como haber trabajado y luchado para hacer la vida más fácil a 
muchas personas que lo pasaban mal, principalmente mujeres, niños, enfermos, necesitados. Reconozco 
también que muchas veces no hice lo que era “políticamente correcto” y que tenía que haber cuidado un 
poco más las apariencias y la imagen. África me dio la oportunidad de hacer lo que Jesús nos enseñó y Él 
mismo hizo “ser compasivos, ser sensibles al sufrimiento de los demás”. Hacer eso mismo aquí, en Europa, 

resulta muy complicado. Me 
pregunto ¿por qué será? 

Sumergido en las fechas de 
Navidad, pensé que las personas 
tendríamos que trasparentar con 
nuestras vidas, de lo que más 
adolece nuestra sociedad, como 
es la bondad frente a los intereses 
personales, la compasión frente a 
la indiferencia, el respeto frente a 
la irreverencia y el desprecio, la 
sinceridad frente a la adulación y 
el amiguismo, la honradez frente 
a la corrupción y las 
componendas, el esfuerzo frente 
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a lo fácil y divertido, el diálogo y la empatía frente al aislamiento y al desentenderse de los demás y la 
capacidad de escucha frente al parloteo y verborrea. 

Suelo ir a la Misa a una parroquia cercana que tiene una gran 
vidriera de unos 20 metros de alto por unos 15 de ancho detrás 
del altar. Cuando voy por las noches no es más que un muro 
oscuro donde el cemento armado destaca más que el vidrio, 
pero cuando voy por las mañanas y es un día de sol, al dar este 
muro hacia el este, el sol atraviesa las vidrieras, el cemento 
marca los contornos y todo es luz multicolor que ilumina y alegra 
la iglesia. Pienso que con nuestras vidas, a lo largo del año, pero 
de manera especial, en estas fechas, tendríamos que ser como 
esta vidriera que dejamos trasparentar todo lo bueno para dar 
un poco de alegría, paz, ilusión, bondad, tolerancia, etc… a 
nuestro mundo. Ser como Jesús, que con su vida y sus actos dejó 
transparentar a Dios en todo momento, a pesar del precio que 
tuvo que pagar.  

Casi todos queremos un mundo más justo, más humano, más 

solidario, más limpio, menos corrupto… Si luchamos y nos 

comprometemos, entre todos lo iremos logrando. Los avances 

no serán espectaculares, pero cada centímetro que avancemos, 

preparamos el camino para que otros sigan avanzando cuando 

nosotros ya no podamos seguir, habrá gente que tomará el 

relevo, como nosotros hemos tomado el de otros. Sabemos que 

no estamos solos, contamos con más de 2.000 años de historia y 

los logros conseguidos han sido muchos, pero el camino es largo y aún queda mucho para llegar a la meta. 
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Aportació del G. Virgili García López 

 

 La vida empieza a tener sentido cuando ayudas a otro a 
ponerse de pie y a andar. Cuando respiras hinchando tus 
pulmones de aire, y notas que no estás solo a pesar de estar 
en el desierto. 

 Cuando miras al cielo y ves las estrellas que dominan el 
firmamento comprendes que no estás solo, comprendes 
que la vida es mucho más que el simple palpitar de tu 
corazón, comprendes que la sed de infinito, tan arraigada en 
el ser humano, solo se sacia con fe. 

 La vida tiene sentido cuando andas y no dejas tras de ti 
amargura. Cuando tras de ti has dejado amigos y hermanos, cuando has dejado un grato recuerdo en todo 
aquel que te ha conocido. 

 Si tras de ti has dejado odio, ésas serán las raíces que darán en el futuro frutos amargos; si la planta que 
crece tiene raíces de amor, los frutos serán dulces y serán tu alimento en el andar de cada día. 

 Apoya tu mano sobre el hombro de aquellos que andan contigo, porque si te sientes débil ellos te 
reconfortarán y si te sientes fuerte andarás más de prisa. 

 No te ates a las alabanzas. El que te quiere no te alaba, te apoya sin palabras. 

 Si hablas a los demás, que tu palabra sea limpia; pero no hables con orgullo, porque hacerlo es hablar con 
falsedad. 

 No culpes a los demás de tus propios errores. Sé tu propio juez; pero un juez justo. 

 Si andas por un bosque ten cuidado, porque habrá ramas bajas, te puedes golpear contra esas ramas. No 
es necesario que las cortes, simplemente agáchate un poco para volver a levantarte inmediatamente, la 
rama quedará frustrada en su intento de dañarte. 

 No pronuncies la palabra imposible!, porque todo es posible 
si vas dirigido positivamente; si vas dirigido negativamente, 
poco a poco te irás hundiendo; conseguirás tal vez logros 
parciales, inmediatos, pero te estarás hundiendo. 

 Si vas positivamente, quizás los logros sean más a largo plazo, 
pero te estarás elevando. 

 Si alimentas tu cuerpo para que te sirva, debes también 
alimentar tu espíritu, para que también te sirva. 

 Un espíritu poco alimentado es un espíritu débil, sin fuerza. Un espíritu bien alimentado es un espíritu 
que genera energía, que contagia, que anima. 

 Aunque el mundo a tu alrededor se presente difícil y complicado, debes entender que ser optimista no 
depende de circunstancias externas, sino de una actitud positiva frente a las dificultades. Busca siempre 
el lado positivo y la enseñanza valiosa detrás de cada evento difícil. Superarás el pesimismo y sus terribles 
efectos. El positivismo y el optimismo deben venir desde dentro de ti, precisamente para poder superar 
los conflictos exteriores. Piénsalo, vale la pena.  
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Sra. Maria Isabel i Sicília, Directora de La Salle Premià de Mar 

 

El Germà Màrius era un home bo, un estimat Germà de La Salle. 

Recordem el seu somriure, la seva 
presència silenciosa i prudent, el seu 
posat discret i serè, la seva humilitat, la 
seva senzillesa i calidesa. 

El recordem al pati amb els nens del 
col·legi, també escombrant, cuidant les 
plantes que tant li agradaven, fent 
gestions per a la secretaria. 

Tots nosaltres vam créixer amb el seu 
AMOR. 

Un home savi, intel·ligent, al qual mai li 
vam escoltar una paraula de 
menyspreu cap a ningú. 

Quantes persones a Guinea, a 
Veneçuela, a Bolívia..., en llocs tan 

llunyans i tan propers el sentim al nostre costat. Ell és al cel, aquell cel dels 
qui a la VIDA han sembrat la Pau, la Comprensió, la Paciència i han posat 
al servei dels altres els seus dons i talents. 

Germà. Màrius, ets el Cor, la Memòria i la Garantia de la Missió 
lasal·liana que avui té un estel més, un estel que fa més viva aquesta 
Missió amb la teva mort. 

Tu representes l’Església que ha fet que en molts de nosaltres arreli i creixi 
la FE i l’ESPERANÇA en un món millor. 

Amb tu hem après que per ser un gran home no cal ser un personatge 
mediàtic, com aquesta societat, de vegades ens vol fer creure. Vas saber 
viure l’anonimat amb l’elegància dels generosos. 

Et mereixes el millor dels homenatges. 

El nostre dolor és gran, com també és i serà gran la satisfacció d’haver-te 
conegut i compartit molts moments de la teva vida, que conservarem com 
un tresor. 

Et trobem a faltar. Hem plorat i encara et plorem perquè estem tristos. 
Sabem que el bon Déu t’acull i que seguiràs vetllant per nosaltres, pels 
teus Germans de La Salle, per la teva família, per tots els nens i nenes, per 
tots els joves i les seves benvolgudes famílies de La Salle Premià, que et 
recordaran per sempre més. 

Que Sant Miquel Febres Cordero i Sant Joan Baptista de La 
Salle et beneeixin amb la seva llum. AMÉN. 
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Sr. Carlos Delgado 

 

¡Querido Mario! Hermano Mario, hermano de 
Comunidad, amigo,  

Dios te ha elegido definitivamente para el cielo que para nosotros 
es con mucho lo mejor, ya estás con Él, como tú querías, ya has 
dejado a tus hermanos de La Salle y a tus hermanos del Camino.  

Tú asumiste el anuncio del KERIGMA y lo llevaste muy dentro del 
corazón poniéndolo en práctica con tu vida. 

Tu vida ha sido un camino de entrega y de amor a la Iglesia, un 
ejemplo para muchos. Tu trabajo por los otros y siempre sin 
alardes, humilde en todas tus cosas, pero como un faro 
iluminando en la oscuridad.  

Aquí nos dejas, y nos quedamos sin un hermano, que para muchos ha sido un referente de lo que Dios hace 
en el hombre que se fía de Él. 

Todos tus hermanos de La Salle, tus hermanos de las Comunidades del Camino, a los que tanto has amado y 
con los que tantas noches has preparado, disfrutado y celebrado la Palabra, a la que tanto celo le ponías, 
ahora te echaremos de menos, nos faltarás en las convivencias, en las Eucaristías. Tantos años compartiendo 
la mesa donde Cristo se partía por ti y por todos nosotros… 

Te pedimos Mario, que intercedas a ese Dios que ya tienes tan cerca y que tanto te ama, por cada uno de 
nosotros para que un día podamos disfrutar, como tú ya has empezado, de ese Padre que sigue derramando 
su misericordia entre todos los hombres 

Adiós Hermano querido! 
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G. Miquel Xancó i Roca, Director de la Comunitat 

 

Germà Fermín:  

Hace pocos años que te conocí. De mi experiencia personal como Hermano recuerdo 
tu interés por los alumnos cuando eras Director en Sant Celoni. Recuerdo los días de 
convivencias escolares y las visitas al Hospital con los alumnos. Especialmente 
recuerdo tu acogida y capacidad para llevar a término tus planes de futuro. 

Sé que en distintas épocas estuviste durante 29 años en el colegio La Salle Bonanova 
y últimamente como Subdirector de la comunidad. Ahora, como Director de la misma, 
quiero expresarte los sentimientos que distintos Hermanos me han manifestado 
sobre tu persona. 

Te recuerdan como comunicativo, franco y transparente. Hacías con gusto todo lo que te encomendaban y 
te manifestabas afectuoso y sensible. Firme, pero muy humano. ¡Qué contentas se ponían las monjas del 
Santuario Nuestra Señora de la Estrella cuando les llevabas los ramos de flores que se habían utilizado en la 
boda del día anterior en la capilla del colegio! 

Te tomabas la clase con gran interés e intensidad. Preparabas con mucho ahínco la reflexión de cada mañana 
y especialmente la clase de religión. Persona coherente, fiel y religioso estabas entregado a tu misión 
educativa. Tenías buena relación con los alumnos. ¿Recuerdas cuando en el comedor escolar con los más 
pequeños les ayudabas a mondar la fruta? Todos venían a ti porque te apreciaban muchísimo. Nos ilusionaste 
con la biografía de los Hermanos, que preparabas con mucha dedicación y esmero.  

Con tu familia siempre has tenido buena relación y aprecio. Ellos han querido mostrarte su estima a través 
de las continuadas visitas que te han hecho estos últimos tiempos aquí, en la enfermería de Cambrils. Ahora, 
en nombre de todos ellos, queremos darte las gracias por ser un Hermano fiel a tus compromisos, con 
capacidad crítica, y enamorado de tu vocación docente. En estos momentos en que la vocación religiosa no 
está bien valorada y en que cualquier error del pasado se aumenta a través de los medios de comunicación, 
te pedimos que intercedas por nuestro Instituto, por nuestro Sector de Catalunya y especialmente por 
nuestros superiores. 

Haz tuya la oración del educador antes de ir a su ministerio que rezabas en comunidad cada mañana: Señor, 
ayúdanos en los momentos difíciles y no nos dejes huérfanos de tu PRESENCIA. 

Fermín: intercede ante el Dios de la vida y haz que 
los Hermanos vivamos con la alegría y el coraje de 
vivir entre los demás miembros de la comunidad 
educativa (alumnos, exalumnos, padres y 
profesores) como Hermanos mayores que acogen 
y acompañan. 

Que tu testimonio de amor y perdón se extienda 
por todas nuestras comunidades religiosas y 
educativas a fin de que sean casa y escuela de 
comunión. Que las dificultades y sufrimientos nos 
ayuden a crecer humana y espiritualmente, a fin 
de que la paz y la esperanza nazcan en nuestro 
interior. 

Que el Señor, a través de María, su madre, San 
José y San Juan Bautista de La Salle te acoja en la gloria que dura para siempre. Amén. 
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Sr. Manel Tobias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Navarro por toda una vida, 
ribereño del Aragón como el que más, 

sanferminense hasta la médula, 
el encierro tu pasión. 

 

Tu familia siempre presente, 
sentiste de joven la voz del Señor, 

tu marcha no implicó el olvido, 
ayudaste a los huérfanos de padre, con amor. 

 

Defensor del oprimido y del desvalido, 
educador en todos los sentidos de los niños, 

defensor de la justicia, orden y la verdad; 
de la Salle, tu santo, guía y patrón. 

 

Con carácter duro y a la vez dócil, 
tu oración llena de gratitud, 

sin pelos en la lengua, honesto y honrado, 
complaciente y humilde delante de todos. 

 

Muchas cosas más te diría Fermín, 
pero es mejor que se queden entre tú y yo, 
un favor te pido, sé que me lo vas a hacer, 

desde el cielo hazme un guiño de vez en cuando. 

Poema dedicado al H. Fermín Hermosilla con el asentimiento 

y en nombre de la Sra. Maria Àngels Laparte, Directora de 

La Salle Sant Celoni y de la Comunidad Educativa, en 

recuerdo y agradecimiento por los 11 años que el H. Fermín 

estuvo en este Centro, 7 de los cuales como Director. 
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Sra. Mariví Moreno Hermosilla, sobrina del H. Fermín 
 
 
Buenas tardes a todos: 

Quiero dar las gracias en nombre de toda la familia y despedir a nuestro querido 
Fermín que ahora estará 
abrazando a su hermana Rosario, 
a la que adoraba. 

Sólo tenemos palabras de 
gratitud hacia los Hermanos, 
tanto de la casa de Cambrils 
como de Bonanova, por cómo ha 
sido cuidado, atendido y querido. 

Nuestro agradecimiento especial 
al Hno Ramon Pascual por estar 
siempre ahí con su amabilidad y 
su sonrisa, al Hno Jesús Morer, a 
las cuidadoras y a todos los 
Hermanos que han compartido esta larga enfermedad visitándolo, apoyándolo y 
mostrándole su cariño. 

Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga. 

  

Testimonio de la familia 

Hermosilla 
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Aportació del G. Antonio Domínguez Domínguez 
 

1.  ESCUCHA: Descubrirás que hay vida detrás de tu ego…   

existen compañeros, familias y alumnos muy  

interesantes.  

  

2.  OBSERVA: Tras las palabras están las emociones, dedica 

tiempo para observarlas. 

3.  NO JUZGUES: “Antes de juzgar y criticar a alguien 

colócate en sus zapatos. Quizás te des cuenta de que te 

quedan bien grandes”. 

4. RESPETA: Cada uno tiene sus creencias y su historia 

personal.  

5. COMPARTE: Objetivos y éxitos. El éxito de tu Centro es 

tuyo también, participa y no boicotees. 

6. AUTOCONTROL: Benjamin Franklin dijo en cierta ocasión 

que “Siempre hay razones para estar enfadado, pero, estas 

rara vez son buenas”. 

 

7. COMUNICACIÓN EFICAZ: El lenguaje no sólo describe la 

realidad, también la crea, una sola frase destructiva, puede 

cambiar como afrontar el día, incluso puede llegar a cambiar la dinámica del 

centro. http://javisobrino.com/2015/09/22/la-semilla-de-la-intranquilidad/ 

8.  NO SEAS TÓXICO: Que la gente se vaya de tu lado mejor de lo que 

llegó. 

9.   SENTIDO DEL HUMOR: Relaja… que favorece la creatividad. 

10. ABRE PUERTAS: Buscar actividades comunes con tu claustro, 

familias y alumnos ayuda… Fuera prejuicios. 

11. CONSCIENCIA: ¿Eres consciente lo importante que eres? 

12. RESPONSABILIDAD: Asume tu rol de un modo constructivo, como 

docente o como familia y todo irá como un tiro. 

 

DOCE PÍLDORAS PARA LA MEJORA DE 

LA CONVIVENCIA EDUCATIVA 

http://javisobrino.com/2015/09/22/la-semilla-de-la-intranquilidad/
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Carta abierta del teólogo a Dolors Miquel, 

la autora del 'Pare nostre' 

José I. González Faus: "Le sería mejor reconocer 

que no es tonta, que sabía bien que quería ofender" 
"Convertimos la sagrada 'libertad de expresión' en una innoble ‘libertad de insulto’ 

 

A los cristianos debería preocuparnos mucho más la blasfemia de hecho, 
como predicaban los Padres de la Iglesia 

 
José Ignacio González Faus, S.J. 

Su presunto poema en los premios Ciutat de Barcelona me deja la 
pregunta de si Ud. entonces no se daba cuenta de lo que hacía, o 
si miente ahora al decir que no quiso ofender a nadie. Es la misma 
pregunta que me deja siempre el señor Rajoy: ¿miente o es que no 
se entera? Porque mentir es malo en un político. Pero ser un inútil 
que no se entera me parece todavía peor. 

Si Ud., como ha dicho, quería hacer un homenaje a la mujer, tenía 
a mano posibilidades mucho mejores: podría haber hablado, por 
ejemplo, de "Junts pel cony", o de "Conys Democràtics de 
Catalunya" o incluso de "Esquerra de Reconys Catalans"... Y esto 
sin duda habría cosechado grandes aplausos en vez de irritaciones. 

Que no recurriera a esas otras formas es lo que hace sospechar que había en Ud. una voluntad de ofender, 
y de ofender al mundo religioso. Pero, aun aquí, le habría sido más fácil ensalzar a Mahoma que, según los 
historiadores, manejó varios coños durante su vida y el último de una chavalina de pocos años. 

Sin duda era más apto que una figura cristiana. Pero Ud. debió temer que algún islamista descerebrado le 
armara un zipizape a lo Charlie-Hebdo. En cambio quizá sabía que entre los textos fundacionales cristianos 
hay uno que dice "si te hieren en una mejilla presenta la otra". Yo quisiera escribirle hoy presentando esa 
otra mejilla como le diré después. También invitándola a un sencillo diálogo, centrado en dos puntos. 

El primero se refiere a su declaración de que quiso hacer un homenaje a la mujer. Eso no creo que lo 
compartan muchas feministas, que llevan años luchando porque no se reduzca la mujer a su función 
reproductora: la maternidad es una gran misión pero la mujer, antes que madre, es persona humana. 

Reducirla a su función genital, por mucho que se exalte 
esa función, es precisamente lo que hacen todos esos 
machistas que acaban matando a sus llamadas "parejas 
sentimentales". 

Si Ud. ha leído a Henry Miller, habrá podido ver cuántas 
veces designa a sus amantes como "el coño X", "el coño 
Y", o el coño Z", sugiriendo que sólo su sexo da nombre 
a la mujer. Eso me parece un ejemplo perfecto de 
aquello que escribió Paulo Freire "el oprimido lleva 
introyectado al opresor como su ideal humano". Me 
limito a sugerírselo y, en todo caso, trátelo Ud. si quiere 
con grupos feministas que han insistido mucho en este 
tema. 
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El segundo punto es que Ud. se pregunte si, por su dignidad humana, por su calidad personal, y por 
coherencia ética, no le sería mejor reconocer que no es tonta, que sabía bien que quería ofender, pero que 
contaba con que no pasaría nada, porque algo sabe de que los cristianos no estamos llamados a la venganza 
sino al perdón y al amor a los enemigos. 

Mi perdón lo tiene Ud. ya desde ahora; pero creo que le llegaría mucho mejor si tuviera el valor para ese 
reconocimiento. Y daría demás una lección de ética pública en estos momentos en que todos estamos 
intentando convertir la sagrada "libertad de expresión" en una innoble “libertad de insulto”. Dar pasos de 
ese tipo cuesta; pero después se siente uno muy contento de haberlos dado. Se lo digo por experiencia. 

Y para terminar, yo también creo que debo pedirle perdón por muchas conductas en que los cristianos 
hayamos ofendido a quienes no lo son, por falta de diálogo previo. Este vicio nuestro no es de ahora (ni sólo 
de los cristianos). Su declaración me hizo recordar una frase de Tertuliano (un escritor del siglo III que supo 
crear todo un lenguaje nuevo que la Iglesia necesitaba entonces, pero que fue un gran polemista). 

Pues bien: a Tertuliano le gustaba decir cuando discutía con los paganos: "nosotros lo tenemos todo en 
común, menos las mujeres; vosotros no tenéis nada en común salvo las mujeres". Ojalá fuera verdad, sobre 
todo por lo que hace a los cristianos; pero, seguramente, "ni tanto ni tan calvo". De hecho, Tertuliano acabó 
apartándose de la Iglesia porque, su rigorismo personal, encontraba a la Iglesia de su época demasiado 
relajada. 

En esta línea, quiero decirle que yo no comparto esas acusaciones de "Blasfemia". La blasfemia puramente 
verbal, me parece una ridiculez que hace reír a Dios (si es que existe, dirá Ud.): si uno escupe hacia el cielo, 
su saliva, por amarga que sea, se queda lejísimos del cielo. A los cristianos debería preocuparnos mucho 
más la blasfemia de hecho, como predicaban los Padres de la Iglesia infinidad de veces: os preocupáis por 
traer cortinas con que vestir las paredes de la Iglesia, pero luego encontráis a Cristo desnudo al salir del 
templo, y no os preocupáis de vestirlo. 

No le doy más la lata. Pero quizás, a partir de aquí, podríamos seguir dialogando siempre que Ud. lo quiera. 

 

 MARIA, icona d’una Església que evangelitza 

perquè és evangelitzada  

A la Butlla de convocació del Jubileu vaig convidar que "la Quaresma 

d'aquest any Jubilar sigui viscuda amb major intensitat, com a moment 

fort per celebrar i experimentar la misericòrdia de Déu" 

(Misericordiae vultus, 17). Amb la invitació a escoltar la Paraula de 

Déu i a participar en la iniciativa "24 hores per al Senyor" vaig voler 

fer èmfasi en la primacia de l'escolta orant de la Paraula, especialment 

de la paraula profètica. La misericòrdia de Déu, en efecte, és un anunci 

al món: però cada cristià està cridat a experimentar en primera 

persona aquest anunci. Per això, en el temps de la Quaresma enviaré 

els Missioners de la Misericòrdia, a fi que siguin per a tots un signe 

concret de la proximitat i del perdó de Déu.  

MARIA, després d'haver acollit la Bona Notícia que li dirigeix l'arcàngel Gabriel, canta 

profèticament al Magnificat la misericòrdia amb la qual Déu l'ha escollida. La Verge de Natzaret, 

promesa amb Josep, es converteix així en la icona perfecta de l'Església que evangelitza, perquè 

va ser i continua essent evangelitzada per obra de l'Esperit Sant, que va fer fecund el seu 

ventre virginal. En la tradició profètica, en la seva etimologia, la misericòrdia està estretament 

vinculada, precisament amb les entranyes maternes (rahamim) i amb una bondat generosa, fidel 

i compassiva (hesed) que es té al si de les relacions conjugals i parentals (Papa Frasncesc).  
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Aportació del G. Ramon Font i Serra 

 

 

Quan el camí se’t fa costerut i costa amunt , NO EL DEIXIS. 

Quan les coses en surten malament – com passa de vegades,  
NO ABANDONIS.  

Quan no aconsegueixes resultats, i es multipliquen els problemes,  
NO ET RENDEIXIS.  

Quan vols somriure i només pots sospirar, NO DECAIGUIS.  

Quan la sort t’és adversa i no trobes forces per a seguir.  
NO RENUNCIÏS. 

Quan no trobis companys de lluita, NO T’APURIS. 

¡ Hi ha mans que sostenen les teves ! Creu i sent en cada minut de la teva vida, deixa que la teva ànima “voli 
lliure” pels formosos jardins de la confiança, en quelcom superior que arribi on la nostra visió no pot abastar, 
però sí el nostre cor pot sentir.  

La teva ànima desitja ser lliure per a donar-te força i estímul, INTENTA-HO !  

Tanca els ulls durant alguns minuts i deixa els teus pensaments volar per llocs d’amor.  

No podem canviar el món, ni treure tot el dolor de 
la terra, ni tenir ja resolts els nostres problemes, 
Però podem a cada minut mirar amb ulls d’amor 
cada cosa.  

Si pensem que tot és passatger, mirarem amb 
afecte el que és negatiu, que t’encamina a l’elevació 
i perfecció, i després observarem amb felicitat el 
canvi del mal en bé, de tristeses en alegries.  

El que avui ens fa somriure, foren coses que ens van 
fer plorar ahir. Les nostres faltes d’avui també són 
alegries de demà.   

Les persones se’n van, els amors es perden amb el temps, els problemes se solucionen, àdhuc el mateix sol 
se’n va cada nit per a renéixer el dia següent...  No et quedis a mig camí... 
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Pronto habrá 100 millones de "emigrados 
ecológicos" por falta de agua 

Leonardo Boff: "La vida podría 

desaparecer, si continúa el daño a la tierra" 
"Tenemos que realizar un cambio radical de corazón y mente" 

Leonardo Boff, 19 de febrero de 2016 

La tierra tiene vida sobre ella misma, es un superente vivo que siempre produce, reproduce vida. 

Planeta tierra 

El teólogo brasileño Leonardo Boff 
consideró hoy en Santo Domingo que 
el calentamiento global, el principio 
de autodestrucción, la incapacidad 
de la tierra para renovarse y la 
escasez de agua son las cuatro 
grandes amenazas que hacen 
peligrar la existencia de la vida 
humana tal y como se conoce. 

Boff, uno de los principales 
exponentes de la Teología de la 
Liberación y consumado ecologista, 

pronunció una conferencia en el Palacio Nacional dominicano en presencia del presidente del país, Danilo 
Medina, la vicepresidenta, Margarita Cedeño de Fernández, y altos cargos del Gobierno. 

Uno de los grandes problemas que se avecinan será, según Boff, el que causará 100 millones de "emigrados 
ecológicos" que, afectados por la falta de agua, no aceptarán ese "veredicto de muerte" y procederán a 
invadir países y territorios. 

"Apenas el 10 por ciento del 0,07 por ciento del agua potable (aprovechada) es destinada al consumo 
humano y animal, con lo cual tenemos que prepararnos para una emergencia humanitaria con categoría de 
catástrofe ecológica y social sin precedentes en el mundo", aseguró Boff. 

El exsacerdote y escritor lamentó 
la "maquinaria de muerte" que, a 
su juicio, ha impuesto el hombre 
sobre la tierra y la naturaleza, 
aunque consideró que "aún hay 
algo de tiempo" para redimir al 
planeta. 

"Tenemos que realizar un cambio 
radical de corazón y mente; no 
tenemos tradición de cultivar el 
espíritu para brindar amor, 
solidaridad, disfrutar de la alegría 
de compartir, de considerarnos 
hermanos, de saber perdonar y 
ofrecer compasión; esos son los 
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valores de la vida del espíritu", exclamó Boff ante un atestado salón palaciego que aplaudió sus palabras. 

Boff, que basó su conferencia en el 
tema medioambiental, aprovechó la 
ocasión para condenar la intervención 
de "potencias extrañas" en 
Latinoamérica, y calificó de 
"vergüenza" las dos intervenciones 
armadas de Estados Unidos a la 
República Dominicana el siglo pasado. 

Además, criticó el "capitalismo salvaje" 
que, consideró, tocó fondo en la crisis 
de la economía mundial de 2008, y en 
varias oportunidades se refirió 

positivamente a la encíclica del papa Francisco "Laudato Si". 

El teólogo llamó a cuidar Latinoamérica, que llamó "nuestra casa común", al afirmar que es la mayor reserva 
de biodiversidad, agua y bosques húmedos del mundo. 

"América Latina puede ser la mesa puesta para hacer frente al hambre y la sed de todo el mundo. Tenemos 
que garantizar esa herencia sagrada no solo para nosotros, sino para toda la humanidad", dijo Boff, quien 
agradeció a Dios que la región 
esté "un poco al margen" de los 
grandes conflictos armados que 
sufre el mundo. 

Alertó de que la tierra ha 
sobrepasado en un 30 % su 
capacidad para regenerarse 
debido a la sobrecarga que le ha 
impuesto la humanidad. 

"La tierra tiene vida sobre ella 
misma, es un superente vivo que 
física, biológica y químicamente 
siempre produce, reproduce vida, 
eso significa reacción a la fiebre 
producida por la forma como nosotros nos relacionamos con ella, con una alta agresividad", afirmó. 

Boff dijo que de acuerdo con datos de la comunidad científica de Estados Unidos, el calentamiento abrupto 
de la tierra en los próximos 15 o 20 años podría llegar a los 4 o 5 grados. 

"Con esa temperatura, la vida que conocemos no va a continuar; debemos tener el cuidado de mirar hacia 
una estrategia de supervivencia de la especie humana y el futuro de nuestra civilización", sentenció. 
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Emily Dickinson 

 

Tots som criatures d’aigua, que composa: 60 % del nostre cos; 70% de la nostra ment i 80 % de la nostra sang. 

Podem estar tot un mes sense menjar, però el nostre cos no es pot mantenir una setmana sense aigua.  

La mateixa aigua que existia sobre la terra fa bilions d’anys 

existeix encara avui. Cobreix la quasi totalitat de la terra, però 

només el 8% és potable. Quasi tota està congelada.  

Menys de l’1% d’aigua disponible al món és accessible al consum 
humà. És a dir... menys del 0,007% de tota l’aigua de la Terra és 
potable. Les tres quartes parts de l’aigua que entra a casa vostra 
s’utilitza en banys i inodors. Una rentadora consumeix 150 litres 
en cada rentat. En 10 minuts de dutxa, tu gastes 190 litres. 
Rentar-se les dents amb l’aixeta oberta, fa que gastis 15 litres; 

amb l’aixeta tancada gastaràs només 1 litre.   

Se’ns apropa una greu crisi d’aigua. En el segle XX la població mundial es triplicà. L’ús d’aigua augmentà 6 
vegades més. A mitjans d’aquest segle XXI hi haurà 3 mil milions més d’habitants, o sigui que la població 
mundial serà de 10 mil milions. La majoria naixerà en els països amb escassetat d’aigua. 

Les reserves de Los Àngeles abasta només per 1 milió d’habitants. El 2020 tindran 22 milions d’habitants. En 
el centre de Florida podrà faltar aigua en menys de 5 anys. Milions de persones viuen amb menys de 10 litres 
d’aigua al dia. Un americà mig utilitza uns 600 litres d’aigua per dia. 

25 milions de refugiats es desplaçaran degut a la 
contaminació de les fonts d’aigua. Molts més que els que són 
forçats a desplaçar-se per les guerres o zones on viuen. Una 
de cada tres persones no tenen accés a instal·lacions 
sanitàries adequades. Una de cada cinc persones no tenen 
accés a aigua potable, saludable i segura. Segons l’ONU mor 
un nen cada 15 segons a causa de malalties relacionades amb 
l’aigua no potable.  

La falta d’aigua potable en el planeta es convertirà aviat en 
una emergència seriosa. Es diu que l’aigua faltarà molt abans 
no falti el petroli. L’excés del bombat de l’aigua subterrània 
en diversos països, pràcticament ha esgotat les fonts. 

Això provocarà baixes significatives en la producció de cereals... i provocarà manca d’aliments i augment de 
preus. També a l’Índia, Pakistan i Egipte. El nostre problema d’aigua es convertirà aviat en problema de fam. 
I això vol dir que vivim en un planeta assedegat... La indústria té set... L’agricultura té set... Nosaltres tindrem 
set...  
Ja és hora de donar-nos una segona oportunitat, potser l’última... 
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A PROPÒSIT DE L’INFART 
 

Article publicat em el nº 240 del JOURNAL OF GENERAL HOSPITAL ROCHESTER 

 

DESPRÉS D’UN INUSUAL DIA DIFÍCIL EN EL TREBALL, ET SENTS REALMENT CANSAT I FRUSTRAT ... 
ESTÀS ESTRESSAT I MOLEST... 

 

I de sobte experimentes un fort dolor en el pit que s’estén cap el braç i 
cap amunt de la mandíbula. 

Estàs sol a 8 km de l’hospital més proper de casa teva. 

Desafortunadament no saps si aconseguiràs arribar-hi a aquesta 
distància. 

 

QUÈ HAIG DE FER ??? 

T’han entrenat en RCP (Reanimació Cardio Pulmonar) però l’instructor 
del curs no et va dir com aplicar-ho a tu mateix !!! 

Com sobreviure a un atac al cor quan et trobes sol? 

Moltes persones es troben soles quan esdevé un atac al cor, sense ajuda, la persona percep que el seu cor 
batega incorrectament i que comença a sentir desmai, té només 10 segons abans de perdre la consciència. 

 

QUÈ FER ??? 

RESPOSTA: 

No tenir pànic, comença a tossir repetidament i vigorosament. 

S’ha de fer un respir profund i prolongat abans de cada tossida. El tossir ha de 
ser profund i prolongat, com quan es produeix flema des de molt profund en el 
pit.  

El respir i el tossit han de ser repetits cada dos segons sense parar, fins que 
s’aconsegueixi ajuda, o fins que el cor comenci a bategar amb normalitat.  

Les respiracions profundes porten oxigen als pulmons i els moviments al tossir 
comprimeixen el cor i mantenen la circulació de la sang. La pressió sobre el cor 
també l’ajuda a recuperar el seu ritme normal. D’aquesta manera les víctimes d’un atac de cor poden arribar 
a l’hospital. 

Comparteix aquest consell amb tantes persones com et sigui possible. 

Podria salvar moltes vides !!! No pensis que tu no ets propens a un atac de cor.  

Si la teva edat és menor de 25 ó 30 anys, avui degut al canvi en el nostre estil de vida, 
els atacs de cor es troben entre els grups de gent de totes les edats. 
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Seminari SIEL, Roma 
Dades tretes dels Arxius de la Casa Generalícia 

 
 

Nº DATA ASSUMPTE(S)  TRACTAT(S) 
59b 13 set. 1830, París 

 
Carta circular. 
* Res d’oracions extraordinàries per indicació del Capítol General. 
* Comunicació de les disposicions del Capítol. 
* Alguns consells. 

60 24 nov. 1830, París 
 

Carta circular. 
* Publicació d’algunes disposicions de l’últim Capítol 
* Consells sobre la pietat i la regularitat. 
* Protecció de la Mare de Déu sobre l’Institut. Al·lusió a la curació del 
G. Abdon, Visitador de Saint-Omer, elegit Assistent, guarit a N. Sra. de 
Liesse, etc. 
* Sobre la discreció en les paraules i conducta que cal observar. 

61 26 gen. 1831, París 
 
 

Carta circular. 
* Peticions de centres a Piemont, Saboia i Bèlgica, compensant les 
pèrdues a França. Complement a les cases de Roma i Torí. 
* Dia determinat per a lucrar la indulgència concedida en 1786 por S. 
S. Pius VI. 
* Cessar la recitació del Credo suplementari al final de la classe. 
* Permís per l’ús d’ous i per l’exercici de l’ortografia. 
* Es reitera prudència amb els viatjants estrangers. 
* Petició de l’estat de totes les cases. 

62 17 març 1831, París 
 

Carta circular. 
* Per indicació del Ministre de la Instrucció Pública es recomana 
molta mansuetud envers la joventut. 
* Prohibició d’usar ‘vales’ amb la flor de lis. 
* Recomanació de molta reserva en les paraules. 
* Condicions que s’han d’exigir als Postulants en aquesta època. 
* Formalitats per a les titulacions i per les obediències. 
* Fixació del preu dels llibres clàssics, dels que en té el privilegi el Sr. 
Moronvaí. 
* Motiu de la petició dels informes anteriors. 

63 12 abril 1831, París 
 

Carta circular. 
* Vots i consells per la gira dels Germans Visitadors. 
* Disposicions relatives a la petició de Vots. 
* Indicacions que s’han de donar als sacerdots sobre els favors 
atorgats pel Papa Pius VI, el 1816, per als Germans difunts. 
* Conveniència de que els alumnes resin l’oració abans de la Missa 
Major els diumenges i festes. 
* Prosseguir amb les oracions demanades. 

64 1 juny 1831, París 
 

Carta circular. 
* Observacions presentades al Sr. Ministre de la Instrucció Pública 
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sobre l’Ordenança del 18 d’abril. Bona acollida i disposició. 
* Desmentit a la Gaseta dels Tribunals. Vigilància i prudència en el 
tracte amb els nens. 
* Alguns consells de metodologia. 
* Oracions per a la Sra. Lambruschini, germana del Nunci a París. 
* Observació relativa a la compra de llibres al Sr. Moronvaí. 
* La llista d’Aspirants als Vots apareixerà abans de l’1 d’agost. 

65 21 juliol 1835, París 
 

Carta circular. 
* Llista d’Aspirants als Vots. Qualitats necessàries per a l’admissió als 
Vots. Admiració pel coratge d’alguns aspirants, que no es detenen 
davant de cap dificultat o aprehensió.  
* Es fixa la data d’obertura del Recés. Els Germans que vagin a París 
amb hàbit religiós podran portar-lo en travessar els carrers de la 
capital. 
* Obligats a introduir el Dibuix Lineal; s’ha publicat un tractat sobre el 
mateix, que apareixerà vers l’1 de setembre. 

66 26 oct. 1836, París 
 

Carta circular. 
* S’ha posat a la venda el tractat sobre el Dibuix Lineal. Temps per 
l’estudi. 
* Advertència sobre la necessitat de la lectura reposada. Facilitat per 
aconseguir manuscrits. 
* Model del que s’ha d’enviar. 

66a 29 nov. 1831, París Circular als Germans Directors. Correcció del model de compromís de 
l’última circular. 
* Els Germans no han estat molestats, però es tem pel futur. 
Biblioteca de Passy-Froyennes (1912). 

67 16 gen. 1832, París 
 

Carta circular. 
* No donar al Dibuix Lineal més importància de la que té. 
* Enviar el nombre d’alumnes de l’escola, i donar també el de les 
escoles mútues. 

68 20 març. 1832, París 
 

Carta circular. 
* Observacions sobre una petició d’alguns Germans Directors i 
mesures adoptades per alguns Consells Municipals.  
* Gratitud que mereixen els Protectors dels Centres, per l’ abnegació 
que han de desplegar i els sacrificis que s’imposen. 

69 10 abril 1832, París 
 

Carta circular. 
*Mitjans que convé adoptar per a evitar el flagell de la malaltia que 
causa estralls. 
*Vots per l’Institut. 

70 25 juny 1832, París 
 

Carta circular. 
* Es recomanen oracions per a dos afiliats, els Srs. Dubois-Bergeron i 
Pélicier. 
* Altra vegada es recomana gran prudència en paraules amb tothom 
i discreció en la lectura de gasetes. 
* A causa de la falta de personal, els noviciats estan quasi buits, doncs 
s’ha hagut de servir-se de novicis abans que acabin el noviciat. 
Mesures a adoptar. 

71 30 set. 1832, París 
 

Carta Circular 
* Exhortació i advertència per a complir dignament les santes 
funcions de l’escola. 
* Petició de les odres de visita als Gns. Directors. 
* Desig de comptar amb un informe de cada Casa. Motius. 
* Manera de relacionar-se amb el G. Procurador quan s’escriu al G. 
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Superior. 
* Consell al Germà Director. 
* Tres Germans, entre ells el G. Scubilió, van sortir per anar a l’illa de 
Borbó el 21 d’abril. 

75 6 set. l833, París Carta circular. Procediment que cal observar amb la nova llei sobre 
Instrucció Pública. 

76 26 set. 1833, París 
 

Carta circular. 
* Sèrie de documents i procediments que cal observar en l’execució 
de la nova llei sobre la Instrucció Pública. 
* Informació sobre la manera d’actuar d’un comerciant de teles i un 
altre de paper. 

76a 11 nov. 1833, París 
 

Carta circular. 
* Sobre la gratuïtat de l’Ensenyament prescrit per les nostres normes, 
i confrontació amb la llei del 28 de juny de 1833. 
* S’adjunta un extracte del publicat per un diari de Rouen, l’ECHO, 
que confirma el que es diu en la circular. 

77 17 des. 1833, París 
 

Carta circular. 
* Observació sobre la tranquil·litat amb la que es pot portar 
endavant, a París, l’hàbit religiós. 
* Advertència sobre les actes de compromís i de titulació. 
* Es demanen les opinions de les comunitats sobre alguns punts 
abans de procedir a la nova impressió de la Guia de les Escoles. 
* Observació relativa al Dibuix Lineal. 
* Desig referent a  les subscripcions de l’ensenyament. 
* Feliç arribada dels tres Germans a l’illa Borbó, entre ells el G. 
Scubilió. 
* Agraïment pels beneficis que ens concedeix el Senyor. 

78 20 març 1834, París Carta circular. 
*Reflexió sobre les virtuts del Sr. De La Salle, amb ocasió de l’aniversari 
de la seva mort. 

79 17 juliol 1834, París 
 

Es recomana a les oracions a la Sra. Devilliers, benefactora 
d’Avranches. 
* Reflexions a propòsit de la llista d’Aspirants a Vots. 
* Encoratjadora expansió de l’Institut. 
* Alguns abusos que s’han d’evitar. 

79a 
 

 Un follet preparat pel G. Anaclet, sobre "Avisos generals", de l’any 
1787, dirigit als Germans. 

80 5 agost 1834, París Carta circular.  
*Invitació i consells per a preparar el recés. 

80a 7 agost 1834, París 
 

Carta circular. 
* Convocatòria d’una Comissió General, que té com a missió 
examinar la impressió de la nova Guia de les Escoles. 
* Estat dels Germans elegibles. Llista de Germans i Llista de Cases. 

80b des. 1834, París 
 
 

Carta circular. 
* Envio de les disposicions de la Comissió General, amb les dels últims 
quatre Capítols Generales i un extracte de les Circulars, des de 1822 
fins el present. 
* Sobre la introducció del Dibuix Lineal. 
* Nocions de Geografia i Història a les escoles. 

82 25 gen. 1835, París Carta circular. 
* Es corregeix un error i es canvia una disposició relativa a les Misses 
pels Difunts. 
* Es recomanen oracions pels sis Germans seleccionats per anar a 
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l’illa Borbó. 

83 24 juny 1835, París 
 

Carta circular. 
* Es recomanen oracions pel P. Mérault, Vicari General d’Orleans. 
* Una nau anglesa ens ha portat notícies dels Germans que han anat 
a l’illa Borbó. 
* Envio de les proves de les dues primeres parts de la Guia de lles 
Escoles. 
* Avís sobre les notes i desigs expressats al G. Procurador. 
* Indicació i avís sobre el recés. 
* Data d’obertura del Noviciat Menor a París. 
* El que ocorrerà a causa de les retencions en els pagaments. 
* Informació sobre el procés de Beatificació de J.-B. De La Salle. 
* Notes sobre Sant Sever. 

85 1 set. 1835, París 
 

Carta circular. 
* Feliç arribada dels sis Germans a l’illa Borbó. 
* Acció de gràcies. Condicions favorables dels Noviciats Menors. 

86 24 març 1836, París 
 

Carta circular. 
* Oracions pel Sr. Guy de Conflauday, insigne benefactor, fundador 
de la Casa de Vesoul. 
* Observacions per a les Cases de Noviciat. 
* Avisos per la correspondència. Separar convenientment els 
diferents paràgrafs i temes. 

86a 5 maig 1836, París * Informació sobre la reclamació feta de les retencions del 20%. 

87 3 juliol 1836, París 
 

* Reflexions edificants sobre la mort dels Gns. Guido i Amaranthe. 
* Consideracions sobre la concurrència. 

87a 27 juliol 1836, París 
 

Carta circular. 
* En un full del 28 de juliol s’afegeix el nom de Chevalier-Deomena, 
fundador de Vigevano, mort el dia el 19. 

87b 6 agost 1836, París 
 

Carta circular als Gns. Directors. 
* S’hi assenyalen set assumptes importants: 
1. Gran cura per a no abandonar la classe. 
2. Començar el Catecisme a l’hora exacta. 
3. Observança del silenci, tantes vegades recomanat. 
4. Negligència en les rendicions. 
5. Presència dels Directors al front de la comunitat. 
6. Preferència que es dóna a les lliçons menys importants. 
7. Abús del treball a classe, prolongat després del temps assenyalat 
per la Regla. 

88 20 oct. 1836, París 
 

Carta circular. 
* Decés d’un novici, Postulant de la Reina del Piemont, que havia 
sol·licitat portar el nom del rei difunt. 
* Informe que s’ha d’enviar al G. Superior sobre l’admissió d’un 
postulant per al Noviciat. 

89 19 dic. 1836, París Carta circular.  
Model de compromís decennal. 

89a febr. 1837, París Carta circular als GG. Directors anunciant l’Obra i el propòsit per a 
sostenir el Noviciat Menor. Signat pel G. Philippe. 

90 14 març 1837, París 
 

Carta circular. 
* El G. Laurent és nomenat Procurador General de l’Institut. 
* Manera de redactar les peticions de materials, que s’inclouen en les 
cartes als Superiors. 
* Separar els temes i els paràgrafs en les cartes, i assenyalar aquells 
sobre els quals es desitja resposta. 
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* Observacions d’alguns Germans Visitadors sobre l’observança o 
inobservança del projecte de la Guia. Intenció del G. Superior General. 

92 8 juliol 1837, París 
 

Carta circular. 
* Resultats del Capítol General celebrat a París del 10 al 17 de juliol. 
* Decisions del Capítol. 

94a 23 set. l837 Carta circular als GG. Directors. 
* A propòsit de la petició d’estadístiques feta pel Sr. Ministre. 
* Informacions per a l’Institut. 

95 30 nov. 1837, París 
 

Carta circular. 
* Recomanacions sobre l’ús prudent de les intencions de Misses. 
* El 9 d’octubre sortiren vers Montréal els GG. Aidant, Adalbertus i 
altres. Oracions per a ells. Nota relativa al Sr. Ardant i a la Procura. 

96 30 gen. 1838, París 
 

Carta circular. 
* Es recomanen oracions per al Sr. Gualtieri, d’Orvieto, afiliat. 
* Resultat de les dades sobre els centres dels Germanss. 
* Nova petició del nombre d’alumnes en el trimestre. Manera de fer-
ho. 
* Avís sobre les demostracions externes fetes als Germans. 
* Aprovació dels llibres clàssics. 
* Estat del procés de beatificació el Fundador. 
* Bones notícies dels Germans que van anar al Canadà. 

97 2 abril 1838, París Carta circular. 
* Decés del Sr. Conde Cozzaluri, de Bòlsena, afiliat, ocorregut el 3 de 
març.  
* La ressenya sobre el Sr. De La Salle s’acabarà aquest mes. Convé 
difondre-la. 

97a 7 abril 1838, París 
 

Carta circular. 
* Manera d’actuar per a obtenir un reemborssament de les retencions 
de l’últim any dels honoraris dels Germans. 

97b 1838 * Còpia de una carta enviada a S. S. sol·licitant la beatificació del 
Fundador. 

98 1 juliol 1838, París Carta circular.  
* Lliçó que ens donen algunes circumstàncies en el decés de Germans. 

99 8 set. 1838, París Carta circular dels GG. Assistents.  
* Es comunica la mort del G. Anaclet, S. G. 

99 8 set. 1838, París 
 

Carta circular dels GG. Assistents.  
* Es recomana a les oracions a la Sra. de Grulleville, benefactora de la 
casa d’Orleans, i del Sr. Le Chevalier Deomini, fundador de la casa de 
Vigevano. Convocatòria del Capítol General. 

101 3 nov. 1838, París Carta circular dels GG. Assistents.  
* Es demanen oracions per a la Sra. Amourrouye, fundadora de 
Villeneuve-les-Avignon i del Marqués de Barol, benefactor de Torí. 
Veure Nota manuscrita junt a la sèrie. 
* Petició de l’estat de les Comunitats per al 15 de desembre. 
* Trastorns causats pel retard de l’envio de les dades dels Germans 
subjectes a inscripció.  
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NOTAS SOBRE MIS LECTURAS 
G. José Antonio Panero Andrés 

 

MARDONES, José María. Matar a nuestros dioses. Un Dios para un creyente adulto. PPC 2007 

Hay que sanear nuestras imágenes de Dios. Estamos asistiendo a un triste 
espectáculo: en nombre de Dios se “mata”, se “autoinmola” matando y 
pensando que se hace un servicio a Dios. No es extraño que en muchos hombres 
y mujeres de buena voluntad, surjan rechazos, y piensen que lo mejor es 
olvidarse de Dios.  Como escribió S. Pablo; “Por vuestra causa es blasfemado el 
nombre de Dios entre las gentes” (Rom. 2,24) 

Preparemos, como dice la psicoterapeuta y teóloga Agneta Schreurs, para que 
hechos como la muerte o un accidente, no sean vistos como el castigo de Dios 
por determinados pecados. La mejor definición de Dios es la que nos dice Juan: 
Dios es amor (1Jn 4,8). Jesús lo retrató de manera singular en la parábola del 
padre pródigo (Lc. 15,11). 

Andrés Torres Queiruga, concreta este amor en Jesús, que se rebaja a comer con 
pecadores (Mt. 9, 13), a curar en días de reposo (Lc.13, 14), dar acogida a la 
mujer adúltera. La teología de Jesús suena así: Sed compasivos como lo es 

vuestro Padre (Lc. 6,36). Vemos hasta dónde llega el amor de Dios, cuando Juan nos recuerda: “Tanto amó 
Dios al mundo que dio a su Hijo único”. Yo soy una historia de amor. De un amor que es gratuito, que no 
compro con méritos, porque no está en venta ni tiene precio. 

Otra imagen inaceptable e impresentable de Dios, es aquella en la que se le achaca de todo lo que sucede en 
el mundo: “Dios lo ha querido”. Es una frase piadosa, pero muy mala y peligrosa. Se le hace responsable de 
lo bueno y de las atrocidades del universo.  

Así lo que pasa en nuestra vida ¿es porque “Dios lo quiere”?.  Ante una desgracia, evitada por perder el avión 
o el barco, atribuimos a la Providencia ese “milagro”, olvidando que no se menciona la Providencia con los 
200 o más, muertos en el accidente. Dios no nos da la solución, pero nos acompaña siempre. Jesús rechaza 
que los sucesos ocurridos sean algo mandado por Dios. La muerte de unos galileos por Herodes, no fue 
porque eran más pecadores que los demás (Lc. 13, 1). Y las personas aplastadas por la torre de Siloé, no lo 
fueron como castigo de sus pecados. 

No es ningún castigo, represalia o escarmiento de Dios. Lo mismo pasa con las malformaciones o deficiencias 
de nacimiento. ¿Son queridas por Dios? ¿Son castigo por el pecado de los padres? En el ciego de nacimiento 
Jesús aclara esta realidad (Jn. 9,1-4). Tampoco fue querido por Dios, para que Jesús pudiera hacer el milagro. 

¿Dónde estaba Dios en Auschwitz? ¿Dónde estaba en Ruanda y en los Balcanes? ¿Qué hace Dios ante los 
miles de niños que mueren de hambre? Dios, como dice el premio Nóbel Elie Wiesel, testigo y superviviente 
de Auschwitz, estaba en los ahorcados y gaseados allí y en todos los campos de concentración, y en todas las 
injusticias e inhumanidades de este mundo. Como dirá J. Moltman, está sufriendo con nosotros, luchando en 
nuestra lucha contra el mal. Es el Dios acompañante, pero no el milagrero, ni el solucionario. Un Dios que 
hace un milagro a mi madre desahuciada, pero no a la tuya y a la de tantos en necesidad, no deja de ser un 
dios arbitrario, que reparte favores de forma poco racional, poco humana.  

Dios nos acompaña pero no nos soluciona los problemas, nos da fuerzas para abordarlos y solucionarlos si 
cabe. Para ayudar a cambiar nuestro “imaginario” hay una serie de expresiones que pueden apoyar: “Nos 
salva el amor, no el dolor”, “Nos salva la vida de Jesús con su amor, apasionado y fiel”, que lo llevó a la 
muerte. 

Colocar a Dios fuera de nosotros es otra imagen habitual de muchos creyentes. Dios está en los cielos. 
Después viene Yuri Gagarin, astrónomo ruso, y dice con orgullo tecnológico, que no ha encontrado a Dios 
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por allí arriba. Dios está en nuestra vida, en nuestra existencia, no entre paredes. Dios no viene y se va, 
porque en Él vivimos, nos movemos y existimos” (Hech. 17,28).  

¿Dónde está tu hermano?  Jesús nos enseña que la apuesta por el hombre es el modo de acceso a Dios. Esto 
dirá a todos en el día final. 

 

GRÜN, Anselm. Ama y serás feliz. 

Era un matrimonio joven. Ella cosía en la puerta de su casa, pensando en su 
marido. Todo el que pasaba quedaba prendado de la belleza de su cabello negro, 
largo, como brillantes rayos salidos del sol. 

Él, iba cada día al mercado a vender algunas frutas. A la sombra de un árbol, se 
sentaba a esperar los compradores, mientras sujetaba entre los dientes una pipa 
vacía. No le llegaba el dinero para comprar un pellizco de tabaco. 

Se acercaba el aniversario de boda, y ella no cesaba de preguntarse, qué podría 
regalar a su marido. Y, además, ¿con qué dinero? Una idea cruzó su mente. Sintió un escalofrío al pensarlo, 
pero al decidirse, todo su cuerpo se estremeció de gozo. Vendería su larga cabellera, para comprarle tabaco. 
Ya se imaginaba a su hombre en la plaza, sentado ante sus frutas, dando largas bocanadas a su pipa, que 
darían a su marido la solemnidad y el prestigio de un verdadero comerciante. 

Sólo obtuvo de su cabello unas cuantas monedas, pero eligió con cuidado el más fino estuche de tabaco. Al 
llegar la tarde, regresó su esposo. Venía cansado del camino. Traía en la mano un pequeño envoltorio: eran 
unos peines, que acababa de comprar, para su mujer… ¡después de vender la pipa!    

 ¡Abrazados, rieron hasta el amanecer! 

Amar, para ser feliz. Haz sólo lo que amas y serás feliz. El que hace lo que ama, está benditamente 
condenado al éxito, que llegará cuando deba llegar, porque lo que debe ser, será y, llegará naturalmente. No 
hagas nada por obligación, ni por compromiso, sino por amor. Entonces habrá plenitud, y en esta plenitud 
todo es posible, porque te mueve la fuerza natural de la vida: el Amor. 

Amarnos unos a otros comporta querer la felicidad del otro, y ser capaz de renunciar a cosas y posturas 
personales, para que el otro pueda ser feliz. Hemos de ir más allá. Superar las barreras de la familia, de los 
amigos, de los del propio país, de los que hablan nuestro mismo idioma, o tienen el mismo color de la piel. 

En los lugares donde discurre la mayor parte de nuestra vida, han de conocer que somos discípulos de 
Jesucristo, por la forma amable y acogedora a los demás, si sabemos pedir perdón cuando hemos tratado 
mal a alguien, si tenemos palabras de aliento, sonrisa habitual y buen humor, detalles de servicio, delicadezas 
de trato y pequeñas ayudas que pasan inadvertidas. Amar como el Padre, que hace salir su sol sobre buenos 
y malos, y llover sobre el campo del justo y del pecador (Mt.5,45) 

Dios te puso un ser humano a tu cargo, y eres tú mismo. A ti debes hacerte libre y feliz. Después podrás 
compartir la vida verdadera con los demás. Si Dios tuviera un refrigerador, tendría tu foto pegada en él. Si 
tuviera una cartera, tu foto estaría dentro de ella. Él te manda las flores en primavera. Te manda un amanecer 
cada mañana. Cada vez que tú quieres hablar, Él te escucha. Él puede vivir en cualquier parte del universo, y 
escogió tu corazón. Dios no te prometió días sin dolor, risa sin tristeza, sol sin lluvia, pero te prometió fuerzas 
para cada día, consuelo para las lágrimas, y luz para el camino.  

Ayuda al niño que te necesita. Ayuda a los ancianos, y los jóvenes te ayudarán cuando tú lo seas. Además, el 
servicio es una felicidad segura, como gozar de la naturaleza, y cuidarla para el que vendrá. Da sin medida y 
te darán sin medida. Ama hasta convertirte en el mismo amor. El bien es mayoría, pero no se nota porque es 
silencioso. Una bomba hace más ruido que una caricia. Pero cada bomba, que destruye, hay millones de 
caricias que alimentan la vida. 

Este Jesús que tenemos delante y dentro, afirmó: “Venid a Mí, y Yo os aliviaré. En mí hallaréis el descanso” 

Cuando la vida te presente mil razones para llorar, demuéstrale que tienes mil y una razones para sonreír. 
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BENTUÉ, ¿En qué creen los que creen? Editorial Claretiana, Buenos Aires 2004 

El título trae a la memoria el debate entre el Cardenal Montini y un grupo de 
intelectuales italianos agnósticos, particularmente Humberto Eco, sobre ‘lo que 
creen los que no creen’. 

¿Podemos estar convencidos de cuanto repetimos en el credo? El problema no es 
creer en un Credo, sino reflexionar sobre los enunciados del Credo, en los 
significados que puede tener para los cristianos del siglo XXI. La fe es un regalo.  

Los descubrimientos científicos han puesto en claro fenómenos observados en la 
naturaleza, sin la necesidad de pensar que sean necesarias las causas 
sobrenaturales. Esto ha generado el proceso de la secularización, que es la forma 
más radical que ha generado ateísmo, y sustituye la fe por la razón autónoma. Una 
creencia que me permita sentirme cómodo conmigo mismo. 

El Concilio Vaticano II (1962-65) reconoció que los creyentes pueden tener una gran 
parte en la génesis del ateísmo, pues, la negligencia en la educación de la fe, la inadecuada presentación de 
la doctrina, y los defectos de la vida moral y social, velan más que revelan la faz verdadera de Dios. (GS 19) 

Creer en un Dios único, interpela a confiar que somos acogidos como hijos, no por lo que somos o hacemos, 
sino y nada más, porque Dios es misericordioso, paciente, fiel y amor infinito. Que Dios es omnipotente lo 
entendemos por la experiencia mundana de poder. Alejandro Magno fue un emperador poderoso, porque 
sometió a los pueblos y culturas. Pensamos que Dios va en esta misma línea, derrotando imperios cuando le 
dé la gana y no es así. 

Cuando decimos que Dios es Providente, no significa por ejemplo, que cuando por compasión al ciego que 
vende cupones, le compro, y luego me toca la suerte, ha sido providencial el pasar por la calle y ver a ese 
invidente. No diríamos lo mismo si al pasar a esa hora, por la misma calle, me cae una teja y me quita la vida. 

Uno de los planteamientos más importantes de este concepto de providencia omnipotente, lo hace 
Dostoievski en su novela “Los hermanos Karamazov”, cuando Ivan increpa al creyente Alioxa, contando la 
historia de un niño pequeño, destrozado por los perros ante la presencia impotente de la madre. El 
sufrimiento de los inocentes constituye, en efecto, el peor de los males, y provoca el ateísmo más razonable, 
ante el escándalo. 

Puede ser que el único camino que tenemos para poder seguir creyendo que Dios es padre Todopoderoso, 
lo constituye su rostro humano en Jesús de Nazaret, el Crucificado. Aquel hombre “Inocente” ante una 
muerte injusta y espantosa, originó el escándalo teológico del mal “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?” Y no tuvo lugar ninguna intervención providencial de la omnipotencia divina. El Inocente 
expiró horrorosamente. ¿Dónde estaba Dios? Tal como podría preguntárselo la madre del niño de Dostoievki, 
o los millones quemados impunemente en Auschwitz, o los parientes de detenidos o desaparecidos en Chile 
o Argentina, o los fallecidos en el terremoto del Salvador y de Pakistán, o en los tifones de la India…? Pues 
bien, la única respuesta congruente con el Dios misericordioso, se encuentra en el inocente Jesús de Nazaret, 
el crucificado, que es Dios mismo. 

Dios no salva de la muerte, sino en la muerte. No salva de la caída de los aviones, sino en la caída. No salva 
del hambre, sino en el hambre.  Es decir, garantiza su presencia trascendente, a través de nuestras peripecias 
inmanentes autónomas. 

El evangelio de Lucas pone en boca de Jesús, después de su queja ante la impotencia divina, para librarlo de 
la muerte: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” (Lc.23, 46). En la relación con los hombres y mujeres 
que nos rodean cada día, podemos descubrir los “signos” de la presencia interpelante de Dios, que abre 
nuestra conciencia en los hechos vulgares de la vida, con la presencia del pobre, del enfermo, del prisionero, 
del emigrante extranjero… que son los verdaderos milagros transformadores de la existencia  (Mt.25,40ss.) 

Otra dimensión de la verdadera omnipotencia divina, la tenemos en la oración, invocándole en todas las 
realidades humanas que emprendemos: al comenzar el día, al viajar, al comer, etc. Y no quiere decir que 
todo va a salir como deseamos, sino que la oración nos permitirá un sentimiento trascendente, que nos 
moverá a confiar que Dios estará presente, pase lo que pase, deseando que se haga su voluntad en la tierra 
como se hace en el cielo. Dios no cambia las cosas, nos cambia a nosotros, y las cosas cambian. 
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G. Jaume Pujol i Bardolet 

 

QUINZÁ LLEÓ, Xavier sj. El cuerpo del amor. Eucaristía: la dignidad de la entrega. Paulinas 2011, 140 págs. 

L’autor tracta de l’Eucaristia perquè esdevingui «significativa» en la vida de 
cada persona, de cada comunitat o grup i també profecia pels temps que 
successivament vivim. L’Eucaristia no es pot rebaixar a un simple ritu o 
prescripció d’observança comunitària, certament. Representa l’acte sublim de 
l’amor de Jesús. L’Eucaristia expressa la identitat de Jesús; el que ell és i els seus 
actes coincideixen; en canvi, els humans mai no arribem a viure la nostra 
pretesa identitat: amor és el que estem destinats a ésser, però ens revestim 
amb paraules i gestos que desdiuen les nostres pretensions cristianes i posen 
en evidència la nostra identitat. En l’Eucaristia vivim una trobada amb Jesús 
que ens porta a interessar-nos pels nostres pròxims i per tot el que succeeix a 
la humanitat. L’Eucaristia ens exercita en una acte d’adoració que ens fa entrar 
en el nostre més íntim que al mateix temps s’expandeix a l’exterior perquè 
assaborim un Déu creador i provident. L’adoració és «obertura». L’Eucaristia 
ens posa en actitud de conversió permanent, ja que la vivim durant tot el dia. 

L’Eucaristia és «presència» dinàmica que canvia l’òptica del quotidià; és «entrega» que, com Jesús, ens fa 
disponibles als altres; és «comunió» que ens porta a la unitat i a la fraternitat. Cal dir que el valor de 
l’Eucaristia és immens perquè és «obertura» com ho és i ho ha estat la vida de Crist. L’Eucaristia no és un 
acte màgic, sinó un esdeveniment místic amb un mecanisme d’ignició fins a un procés d’entrega indefinida. 
Certament que la lectura d’aquest llibre ens pot ajudar a superar la temptació de la rutina i donar ampli sentit 
a les nostres celebracions eucarístiques.  

 

CASTILLO, José María. La laicidad del Evangelio. DDB 2014, 182 páginas. 

L’autor expressa la diferència que hi ha entre fe i religió i ho dedueix del mateix 
Evangeli. En efecte, l’Evangeli no és un llibre de religió, de ritus i prescripcions, 
sinó que ofereix un “projecte de vida” que representa un conjunt de conviccions 
i de valors que configuren una forma de viure. Jesús no volgué reforçar la 
religiositat de la seva època sinó modificar-la, centrant-la en la bondat. La vida 
de Jesús tingué dues components: «Déu Pare i l’oració» i així esdevingué un Déu 
humanitzat, present en tot ésser humà. L’oració determinà la seva vida 
explicitada en la bondat expressada en curacions i relacions amb tothom: 
samaritans, pecadors, malalts, expulsar dimonis... Sense oració Jesús hagués 
estat diferent. Els cridats al seu seguiment era perquè fessin el bé als necessitats; 
no els preparava per a  una missió religiosa, sinó per a una missió humanitària 
centrada sovint en la salut de la gent. On s’expressa molt evident la laïcitat de 
l’Evangeli és en el relat de les noces de Canà; hi havia 6 gran gerres de pedra que 

servien per les “purificacions rituals” dels jueus, Jesús les fa omplir d’aigua transformant-les en el “vi de la 
felicitat”. Quan Jesús diu “la teva fe t’ha salvat” vol dir que aquesta persona ha entrat en el projecte del 
Regne, que és un projecte de salvació. L’autor dedueix que, amb freqüència en ambients religiosos hi hagi 
persones meticulosament “ortodoxes” en les seves creences de fe, però al mateix temps “insuportables” per 
a la convivència i fins i tot escandalosament corruptes. En aquest cas es tracta d’una fe desnaturalitzada i 
inutilitzada. Jesús encarnà la bondat i per aquesta raó va entrar en conflicte amb la religió i el Temple de 
l’època. L’Evangeli és un relat d’aquest conflicte que acabà dramàticament. Però el seu Regne segueix viu en 
nosaltres. 
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PIKAZA, Xabier – Coordinador. El Pacto de las Catacumbas. La misión de los pobres en la Iglesia.  
   Editorial Verbo Divino 2015, 521 páginas 

El 16 de novembre, tres setmanes abans de la clausura del Concili Vaticà II, 40 
bisbes es retrobaven a les Catacumbes de Domitila, a Roma. Allà van firmar el 
«Pacte de les Catacumbes», elaborat al llarg de diverses reunions amb abundant 
fonamentació bíblica. Aquest Pacte era anomenat també Esquema XIV en 
referència a l’Esquema XIII del Concili, que fou “Gaudium et Spes”. Es 
comprometeren per a una «Església dels pobres». Entre els signataris: 7 eren 
africans, 12 asiàtics, 10 europeus, 2 nordamericans i 9 llatinoamericans. 
Posteriorment s’hi adheriren nombrosos altres bisbes. Foren impulsors d’aquesta 
iniciativa el Cardenal Lercaro, l’arquebisbe Hélder Cámara entre d’altres. 
González Faus diu que aquest Pacte hauria de ser normatiu per a tots els bisbes. 
De la «missio ad gentes» volien passar a la «missio inter gentes». Els pobres són 
un «lloc teològic». A Jesús se’l troba en els pobres i en els pobres es troba Jesús. 

Adoptaren 13 compromisos, entre ells: 1. Viure segons la manera ordinària de la 
nostra població en tot el que concerneix a casa, alimentació, mitjans de locomoció... 2.  Renunciar a tota 
aparença i realitat de riquesa especialment en el vestir (teles riques, colors cridaners), insígnies de matèries 
precioses. 3. Renunciar a la possessió personal de propietats i de comptes bancaris; tot serà posat a nom de 
la diòcesi o d’obres socials i caritatives. 4. Refusar a ser tractats, de paraula o per escrit, amb títols de poder 
com Eminència, Excel·lència o Monsenyor. 5. Evitar incentivar la vanitat i el deixar-se atrapar per les 
donacions dels rics i tot el que pugui semblar concessió de privilegis o prioritats als rics i als poderosos com 
banquets; 6. Invitar els fidels a què els seus donatius siguin una normal participació al culte, apostolat i acció 
social. 7. Contribuir al sosteniment de les obres dels altres bisbes més pobres. 8. Recolzar els laics, 
religiosos/es, i preveres dedicats a l’evangelització dels pobres, compartint la vida i el treball. 9. Fer tot el 
possible perquè els responsables dels governs i dels serveis públics posin en pràctica les lleis, estructures i 
les institucions socials al servei de la justícia, de la igualtat i d’un nou ordre social, digne dels fills de l’home i 
dels fills de Déu. 10. En retornar a les nostres diòcesis fer conèixer l’opció pels pobres als respectius diocesans 
pregant-los ajuda, col·laboració i oracions. 

El Pacte de les Catacumbes ha tingut força ressò sobretot a Amèrica Llatina, Xina, Índia. Es poden trobar fins 
a 24 articulistes de diferents parts del nostre planeta explicant el ressò del Pacte de les Catacumbes en 
respectius àmbits. Com ja era d’esperar l’aplicació d’aquest Pacte ha originat nombroses persecucions de 
laics, religiosos/es, preveres i bisbes com Enrique Angelelli, Óscar Romero, Juan Girardi, Leónidas Proaño, 
Ellacuría i companys jesuïtes i d’altres a la Xina. Alguns han estat assassinats. Romero ja havia dit que la 
persecució la considerava com una benaurança.  

 

PAGOLA, José Antonio. Recuperar el proyecto de Jesús. PPC 2015, 240 páginas 

Ens és ben reconegut Pagola com a bon i competent comunicador a través dels 
seus escrits. En aquest llibre pretén interpel·lar els grups cristians, comunitats 
religioses i parròquies a posar en marxa un procés de renovació basat en el 
coneixement i vivència de Crist segons els Evangelis. Un projecte humanitzador del 
Regne de Déu. Tots ens hem de centrar més en Jesús, que ha de de ser el centre de 
cada persona i de la comunitat i parròquia. Parla fins i tot d’una «cristoteràpia», la 
força sanadora de la vida de Jesús i de les seves paraules que són «esperit i vida», 
molt adients per a la situació que viu la nostra humanitat. Pagola és clar quan diu 
que la pèrdua de l’Esperit de Jesús desvirtua el seguiment de Jesús. Sense l’Esperit, 
Jesús esdevé un personatge del passat, que es pot admirar sense inflamar els cors. 
Sense l’Esprit de Jesús l’Evangeli esdevé lletra morta, la missió es redueix a 
propaganda religiosa, la catequesi en endoctrinament, la celebració en un ritu buit, 

l’acció caritativa en servei social, la vida de la comunitat s’apaga en mediocritat. A més, després de cada 
capítol, exposa uns punts de reflexió personals i comunitaris per facilitar el procés de renovació que Pagola 
pretén amb aquest llibre. 
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Confía. Fray Nacho 

https://youtu.be/YWM58j44Nj8 

  

Sé mi luz. Ain Karem 

https://youtu.be/RlfligPUmw0 

 

Horowitz plays Chopin: Fantasie-Impromptu Op. 66 

https://youtu.be/x93pwAvUkAA 

 

 “CONTEMPLAD” Carta als Consagrats i Consagrades CIVCSVA   

https://drive.google.com/file/d/0BwjoVqx2c81PalB3ZlYzZlJlLXc/view?usp=sharing 
 

 

 

Conferència del G. Paco Chiva (Vè Fòrum) 

http://prezi.com/zowjee-30xmj/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share 

 

Salir a las periferias G. Paco Chiva) 

http://espiritualidad.lasalle.es/salir-a-las-periferias/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedro Langa: "Las religiones, unidas de verdad, podrían hacer mucho contra la violencia y el terror" 

http://www.periodistadigital.com/religion/libros/2016/02/06/pedro-langa-el-abrazo-en-el-monte-de-los-
olivos-y-las-excomuniones-no-podian-conjugarse-iglesia-religion-jesus-dios-papa-apostoles-
unidad.shtml#.VrYK473mQOg.gmail 
 

Carta abierta de González Faus a Dolors Miquel (autora del Padrenuestro ofensivo) 

https://drive.google.com/open?id=0BwjoVqx2c81POFp2VGlFTzdXY2M 

CONGRÉS DE VIDA CONSAGRADA EN COMUNIÓ  
TROBADA INTERNACIONAL – VATICÀ 28 GENER A 2 DE FEBRER 2016 

 

Miguel Ángel Calle: Contemplativos en la precariedad 

https://drive.google.com/open?id=0BwjoVqx2c81PeEpUNUE1SW9tSW8 

 

Mons. Santiago Agrelo Martínez, OFM: Comunidad religiosa, misión y misericordia 

https://drive.google.com/open?id=0BwjoVqx2c81PY016TnJsRUNyQUU 

 

Núria Calduch-Benages: Lectio divina sobre Lucas 7, 36-50 
https://drive.google.com/open?id=0BwjoVqx2c81PYWVTVTJGREJqMjA 

 

Intervenció G. Emili Turú, Superior General dels Maristas 
https://drive.google.com/open?id=0BwjoVqx2c81PekVlSXgxcDFBZ00 

https://youtu.be/YWM58j44Nj8
https://youtu.be/RlfligPUmw0
https://youtu.be/x93pwAvUkAA
https://drive.google.com/file/d/0BwjoVqx2c81PalB3ZlYzZlJlLXc/view?usp=sharing
http://prezi.com/zowjee-30xmj/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://espiritualidad.lasalle.es/salir-a-las-periferias/
http://www.periodistadigital.com/religion/libros/2016/02/06/pedro-langa-el-abrazo-en-el-monte-de-los-olivos-y-las-excomuniones-no-podian-conjugarse-iglesia-religion-jesus-dios-papa-apostoles-unidad.shtml#.VrYK473mQOg.gmail
http://www.periodistadigital.com/religion/libros/2016/02/06/pedro-langa-el-abrazo-en-el-monte-de-los-olivos-y-las-excomuniones-no-podian-conjugarse-iglesia-religion-jesus-dios-papa-apostoles-unidad.shtml#.VrYK473mQOg.gmail
http://www.periodistadigital.com/religion/libros/2016/02/06/pedro-langa-el-abrazo-en-el-monte-de-los-olivos-y-las-excomuniones-no-podian-conjugarse-iglesia-religion-jesus-dios-papa-apostoles-unidad.shtml#.VrYK473mQOg.gmail
https://drive.google.com/open?id=0BwjoVqx2c81POFp2VGlFTzdXY2M
https://drive.google.com/open?id=0BwjoVqx2c81PeEpUNUE1SW9tSW8
https://drive.google.com/open?id=0BwjoVqx2c81PY016TnJsRUNyQUU
https://drive.google.com/open?id=0BwjoVqx2c81PYWVTVTJGREJqMjA
https://drive.google.com/open?id=0BwjoVqx2c81PekVlSXgxcDFBZ00
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Abat Octavi Vilà de Poblet : « La recerca de Déu dura tota la vida i no s’acaba fins el final » 
   Interesant comunicació de l’Abat sobre el seu procés de vocació i dóna una visió de la vida monàstica 

http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/abat-octavi-vila-recerca-deu-dura-tota-vida 

 

Tumbas bíblicas  

https://drive.google.com/open?id=0BwjoVqx2c81PYlhzeXQzRkJpTjg 

 

Jesús en el Corán 

http://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2016/03/04/jesus-coran-religion-iglesia-jesus-dios-
papa-francisco-metodod-historico-critico-carlos-segovia-maria-mahoma-contexto-cristiano-imperio-judios-
profeta-mesias.shtml#.VtmW3FMaisM.gmail 

 

Un Partido Musulmán  

https://drive.google.com/open?id=0BwjoVqx2c81PTVJHTVN3b2h1dzg 

 

Historia sobre el Muro de Berlín 

 https://drive.google.com/open?id=0BwjoVqx2c81PMVpMckJ0U3VSbFk 

 

Panoràmiques de Xina: 

https://www.youtube.com/watch?v=PbPDX-pGwF0 

https://www.youtube.com/watch?v=MZAPSDXd3nI 

https://www.youtube.com/watch?v=5h_a0HsRniQ 

https://www.youtube.com/watch?v=DC9SbpsDV2w 

 

Un vol en helicòpter sobre Kenya Safari 

http://player.vimeo.com/video/27898039?byline=0&color=ffffff 

 

El capricho de Gaudí 

https://drive.google.com/open?id=0BwjoVqx2c81PeDV2aDg5TlVRakE 

 

Caminant vers un Procés de Robòtica 

www.youtube-nocookie.com/embed/Dxy4n0UT82o?rel=0 

 

Teléfonos inteligentes y gente tonta 

https://www.youtube.com/embed/ut7IdSovP_E 

 

Un gos intel·ligent 

 http://www.youtube.com/embed/PztO-OvzRyg?rel=0 

 

http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/abat-octavi-vila-recerca-deu-dura-tota-vida
https://drive.google.com/open?id=0BwjoVqx2c81PYlhzeXQzRkJpTjg
http://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2016/03/04/jesus-coran-religion-iglesia-jesus-dios-papa-francisco-metodod-historico-critico-carlos-segovia-maria-mahoma-contexto-cristiano-imperio-judios-profeta-mesias.shtml#.VtmW3FMaisM.gmail
http://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2016/03/04/jesus-coran-religion-iglesia-jesus-dios-papa-francisco-metodod-historico-critico-carlos-segovia-maria-mahoma-contexto-cristiano-imperio-judios-profeta-mesias.shtml#.VtmW3FMaisM.gmail
http://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2016/03/04/jesus-coran-religion-iglesia-jesus-dios-papa-francisco-metodod-historico-critico-carlos-segovia-maria-mahoma-contexto-cristiano-imperio-judios-profeta-mesias.shtml#.VtmW3FMaisM.gmail
https://drive.google.com/open?id=0BwjoVqx2c81PTVJHTVN3b2h1dzg
https://drive.google.com/open?id=0BwjoVqx2c81PMVpMckJ0U3VSbFk
https://www.youtube.com/watch?v=PbPDX-pGwF0
https://www.youtube.com/watch?v=MZAPSDXd3nI
https://www.youtube.com/watch?v=5h_a0HsRniQ
https://www.youtube.com/watch?v=DC9SbpsDV2w
http://player.vimeo.com/video/27898039?byline=0&color=ffffff
https://drive.google.com/open?id=0BwjoVqx2c81PeDV2aDg5TlVRakE
http://www.youtube-nocookie.com/embed/Dxy4n0UT82o?rel=0
https://www.youtube.com/embed/ut7IdSovP_E
http://www.youtube.com/embed/PztO-OvzRyg?rel=0
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G. Ricard Serra i Feu 

Anècdota nº 34: 

Per entendre aquesta anècdota cal donar explicacions prèvies. Altrament podria resultar incomprensible que 
les mateixes idees espirituals que el bon Germà Sixto Vicente predicava a la cripta de Sant Martí Sesgueioles 
a alumnes de col·legis La Salle, produïssin l´adhesió de la majoria (segur que no pas de tots), mentre, en canvi, 
en el mateix edifici, produïssin estranyesa i fins i tot ganes de riure a joves novicis amb vocació religiosa. 

D´entrada cal dir que és simplificar massa les coses parlar només d´espiritualitat postconciliar i d´espiritualitat  
preconciliar. És veritat que tota l’etapa preconciliar no era tan oberta als signes dels temps, ni conjugava tan 
bé la dimensió sobrenatural amb la humana, ni vibrava tant amb les penes i les alegries dels homes d´avui 
dia. Però l´espiritualitat preconciliar no era homogènia. Tenia dos notables subgrups que vivien, generalment 

sense contacte, en compartiments estancs. El grup A prioritzava el temor al càstig 
de l´infern i el desig del premi celestial sobre l´amor de Déu, com si aquells 
sentiments fossin el millor mitjà per assolir l´amor de Déu. En canvi, el grup B 
prioritzava l´amor a Déu sense negar que, de vegades, els sentiments de temor i de 
desig de premi celestial poguessin ajudar a viure de l´amor de Déu. 

    Podríem dir que el lema del grup A era les postrimeries (mort, judici, infern i 
glòria) i el seu himne aquell cant que deia: “Muerte, juicio, infierno y gloria, recordad 
por no pecar”. Mentre que el lema del grup B serien aquelles paraules de Santa 
Teresa: “Aunque no hubiere infierno, yo te temiera; aunque no hubiere cielo, yo te 
amara” I els seus himnes podrien ser: “Jo crec en Vós, bon Déu, jo crec en Vós, vivent 
i misteriós” i “Oh buen Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar, 
que das tu Cuerpo y Sangre juntamente al alma fiel en celestial manjar”. 

 

Els compartiments estancs del grup A eren, amb poquíssimes excepcions: 

 La pastoral escolar i la pastoral parroquial. 

 La quasi totalitat de congregacions religioses espanyoles i llurs cases de formació. Per tant els Petits 
Noviciats lasal·lians espanyols (llevat del de Pont d´Inca) i els Noviciats espanyols (fora del de 
Catalunya) que vivien de l´anomenat “esperit de Bujedo”. 

 L´aplicació que es feia llavors dels Exercicis de Sant Ignasi, en les tandes que s´impartien. 

 En el punt més extrem i exagerat: l´espiritualitat del Pare Vallet (fundador dels Cooperadors 
Parroquials de Crist Rei).  

 L´estil amb el qual el Germà Sixto Vicente predicava els Exercicis Espirituals, inspirat en el Pare Vallet. 
 

Els compartiments estancs del grup B eren: 

 Alguna congregació o part de congregació religiosa 
espanyola (sobretot catalana). 

 El Petit Noviciat lasal·lià d’Es Pont d´Inca (per influència 
francesa, diferent de la de Bujedo). 

 El Noviciat de Catalunya que, poc després de la guerra 
civil, va tenir la sort de ser dirigit per religiosos ensems 
tan espirituals i humans com els Germans Arcadi i 
Josep Mª Segú. 

 Algunes catequistes que preparaven particularment per a la 1ª Comunió. 

 Alguna petita associació seglar. 
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Quan jo era adolescent, vaig practicar Exercicis Espirituals a la Cova 
de Manresa (grup A). Al migdia era terrorífica la preparació a la mort: 
“Cuando mis ojos vidriosos…”, “Cuando mis manos 
trémulas”…”Cuando mi pecho jadeante...” Encara que al mateix 
edifici hi hagués hagut novicis jesuïtes,¨no s’hauria produït el 
conflicte que veurem que es va produir a Sant Martí Sesgueioles, 
perquè també haurien estat grup A. 

La sorpresa o  el conflicte només es produïa quan en un mateix espai 
coincidien grup A i grup B. Posarem 3 exemples d´això, dels quals els 
2 primers ajudaran a entendre el 3r i més important, 

Exemple 1: El meu germà i jo vam rebre sempre catequesis escolar tipus grup A, tant a les monges com a La 
Salle Manresa. Amb exemples com el d´aquell pobre monjo que, 
després d´una vida d´oració i penitència, va ser condemnat a l´infern 
només perquè en morir li van trobar unes monedes al calaix de la taula 
de la seva cel·la. Per preparar-nos a la 1ª Comunió, els pares ens van 
enviar a la catequesi particular d´unes senyoretes solterones. Eren grup 
B. Per això ens va sorprendre que quasi no ens parlaven de l´infern ni 
del cel, sinó, sobretot, del gran amor que Déu ens té i que per això va 
voler fer-se Nen i patir i morir per a nosaltres. 

Exemple 2: Quan érem Novicis a Es Pont d´Inca (grup B), el Germà 
Vicente (grup A extrem) va venir a predicar Exercicis Espirituals als 
Petits Novicis. Només assistíem al vespre a la capella a la preparació que 
ell feia del tema del dia següent als infants. Un vespre vam quedar molt 
negativament impressionats en sentir aquesta preparació. 

“Era una niña bonita, dócil, cariñosa… etc, etc. Su madre la acostó con un beso. Pero al día siguiente –i aquí 
va proferir un crit terrible que va ressonar per la capella-,cuando iba a despertarla, ¡ESTABA MUERTA!” i 
amb aquesta por al cos va enviar els infants a dormir.” 

Exemple 3: Els Novicis de Sant Martí Sesgueioles (grup B) dissentien i se’n reien de les prèdiques del Gmà 
Vicente (grup A extrem) als alumnes de col·legis La Salle. Per això expliquen que un dia, mentre els predicava 
a la cripta, alguns novicis, per aquelles finestres del jardí que donen a la cripta, van començar a cridar: 
“¡Infierno!, ¡Pecado!, ¡Muerte!, ¡Tentación! El Gmà Director Josep Mª Segú –tot i que era grup B, els va 
haver de renyar per la manca de respecte. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

S’obriren camins ! 
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Direcció: Lenny Abrahamson. 

Guió: Emma Donoghue. 

Música: Stephen Rennicks 

Intèrprets: Brie Larson, Jacob Tremblay, 

Joan Allen, Sean Bridgers, 

William H. Macy, Joe Pingue. 

Estreno: Barcelona, febrer 2016. 

Duració: 118 minuts. 

 
G. Lluís Diumenge i Pujol 

 

 

 

L. Abrahamson teixeix una història fosca i lluminosa alhora. Amb un 

protagonista, en Jack, el nen que va néixer i ha crescut en 

l’habitació. 

La primera part descriu els horrors de les dues persones, mare i fill,  

en captiveri. Per contemplar, després del seu alliberament, com 

s’ho han de fer per encarar la realitat.  

Jack – interpretat magníficament per Jacob Tremblay – coneix el 

món gràcies a Joy, la mare – Brie Larson amb una actuació que li ha 

merescut l’Òscar a la Millor Actriu -. Com tota mare es desvetlla pel 

fill: celebra el seu 5è aniversari, juga, canta. Llur vida és tot, menys 

convencional. Viuen reclosos en una estança sense finestres i només 

amb una claraboia. De nit, la mare posa el fill a dormir a l’armari per 

si vingués el vell Nick. El nen radicalitza la situació: “mai m’han fet 

un regal; mai sortim d’aquí; mai ens responen els extraterrestres”. A 

la tele, el nen veu imatges de la vida real. I es pregunta si ells 

mateixos són reals. “No em crec el teu món” replica en Jack al 
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conèixer la història de la seva mare, segrestada als 17 anys per en Nick. Joy vol construir un espai agradable 

pel fill, l’única raó de la seva existència. 

Amb el temps creix la desesperació. Després d’un primer fracàs, proposa a n’en Jack un arriscat camí per 

fugir. Li fa memoritzar cinc paraules: 

camioneta, desenrotllar-se, saltar, 

córrer, entregar escrit. 

Resulta espectacular la tensió que crea 

el Director en el moment que les 

persones surten a la llum, totalment 

lliures. Tot és ben diferent: la 

fotografia, els espais, les persones… 

El nou món sacseja l’infant. A l’hospital: 

“estem malalts de veritat o de 

mentida?”. Joy es retroba amb els seus 

pares, divorciats, i apareixen els 

problemes d’adaptació. Jack, tot astorat, exclama: “porto 37 hores en el món: he vist escales, metges, policies, 

gent amb cases força diferents…”. “A on és l’avi?. Quant de temps viurem aquí?”. 

Joy discuteix amb la seva mare. Atorga una entrevista pertorbadora. “Va sentir que Déu l’havia abandonada? 

Va pensar en treure’s la vida?”. Impossible parlar d’això. Perquè en néixer en Jack va canviar el sentit de la 

seva vida. Després d’un intent de 

suïcidi, torna a ser ingressada. 

Mentrestant, el seu fill es troba per 

primera vegada amb un gos real, 

accepta per primera vegada que li 

tallin els cabells, juga amb un altre 

nen. L’àvia li ensenya a “ajudar-nos 

per ser forts”. “T’estimo, àvia”, 

respon entranyablement en Jack. 

Pel·lícula pregonament emotiva. 

Amb un contingut dur pels aspectes 

psicològics dels personatges, amb 

els seus alts i baixos. Manifestació de l’amor sense límits entre mare i fill, enmig de circumstàncies terribles. 

Al final tornen a veure l’habitació. Entendreix l’adéu de Jack a la planta, a l’armari, a la taula, a la claraboia. 
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POBLATS D’ÀFRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Avui creients i no creients estem d’acord en que la terra és essencialment una herència comuna, i que 
els seus fruits han de beneficiar a tothom. Pels creients, això es converteix en una qüestió de fidelitat 
al Creador, perquè Déu va crear el món per a tothom. Per conseqüent tot plantejament ecològic ha 
d’incorporar una perspectiva social que tingui en compte els drets fonamentals dels més postergats. El 
principi de la subordinació de la propietat privada al destí universal dels béns i, per tant, el dret 
universal al seu ús és una «regla d’or» del comportament social i el «primer principi de tot ordenament 
ètic-social». La tradició cristiana mai no va reconèixer com absolut o intocable el dret a la propietat 
privada i subratllà la funció social de qualsevol forma de propietat privada. Sant Joan Pau II recordà 
amb molt èmfasi aquesta doctrina, dient que «Déu ha donat la terra a tot el gènere humà perquè ella 
sustenti a tots els seus habitants, sense excloure ni privilegiar a ningú»”.     (“Laudato si”, n. 93) 
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