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LLAMBREGADES
Per trobar i retrobar-nos en l'acció evangelitzadora

BUTLLETÍ DE PASTORAL EDUCATIVA - FECC

AQUEST MES:
L'escola dels sants records
caFEïna 10. Pedagogia de la
convivència amb Migrastudium

Mira. Lletra de l'himne per la 15a
Jornada de Pastoral Educativa
April Sportsfest

Taizé a la Sagrada Família.
(12/12/21)

La cabaña

Recommended toys
Cinema:
for children
Art:

Slow Looking
Restaurant Imperfect

Multiple intelligences
Actualitat:

Ciberllambregades.
Formació FECC en curs
Prayer corner: De cara

PAS A PAS, COLZE A COLZE, COL·LE A COL·LE

@FECC_Pastoral
www.pastoralfecc.cat

Treballant la sinodalitat a les escoles cristianes

La paraula "sínode" provè del

Per altra banda, també podem

grec (syn+hodos) i significa

anar treballant la "dinàmica

"cami-nar conjuntament / vers

sinodal inter-institucional educa-

una mateixa direcció". Els síno-

tiva", és a dir, estar amatents a

des de bisbes van ser motivats

la col laboració pastoral de les

per St. Pau VI l'any 1965 com fruit

diferents escoles cristianes pro-

del Concili Vaticà II. Enguany, el

peres. A tal efecte, és una gran

sínode de bisbes tracta el mateix

alegria poder anunciar que hi ha

tema de la dinàmica sinodal. Estigueu atents a les notificacions
dels vostres bisbats respectius i

us animem a participar-hi.
LLAMBREGADES

·

més de 115 inscrits a les Trobades Territorials de caps de
pastoral educativa. Si hi voleu

Si sabeu d'alguna
persona que li qugui
interessar rebre el
Llambregades, pot
inscriure's aquí.
Podeu consultar els
altres números aquí

participar teniu informació aquí.
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L'ESCOLA DELS SANTS RECORDS
Eloi Aran. Cap del Departament de pastoral - FECC

D’acord, a priori semblaria que el

seu mestratge, tant el formal o

que es demana a una escola és

acadèmic com el que traspuava

que capaciti i ofereixi eines als

en tot el que feia, era creatiu i,

alumnes pel seu propi desenvo-

alhora, proper i desacomplexat.

lupament, especialment el professional. Ara bé, si alguna cosa

L’extensió d’aquest article

caracteritza l’educació cristiana

d’opinió no em permet parlar més

és la voluntat d’anar més enllà de

d’en Marc, a qui us convido a

la mera instrucció. Cal dotar als

conèixer a través de la lectura,

alumnes d’un “motor compe-

però no puc acabar sense fer

tencial” potent que mogui la

referència a una citació clau en

barca de la vida, però també cal

tota vocació educativa. Es

oferir-los-hi un motor intern de

tracta de les paraules que

recerca i horitzons de sentit

adreça un personatge de

“benaurats” (Mt 5,1-12) que els

Dostoievsky, l’Alioxa Karamàzov,

condueixin per bons ports en els

a un grup d’infants:

mars agitats que hauran de

“Sapigueu que no hi ha
res de més noble, de més
fort, de més sa i de més
útil a la vida que un bon
record, sobretot si ve de
la primera edat, sobretot
de la casa pairal. Us
parlen molt de la vostra
educació; ara bé, un
record sant, conservat
des de la infància, és
potser la millor educació”
(Els germans Karamàzov.
Dostoievsky)

navegar.

Serà, doncs, un sant record la
millor capacitació que podem
oferir als alumnes de les nostres
escoles, a mode de combustible,
per engegar aquest motor
intern? És una pregunta pertinent

Marc Vilarassau parla del càncer 1

pels entorns de la festa de Tots
Sants quan, tot recordant els
nostres éssers estimats, recordem
també tot el que n’hem après i
ens han ensenyat.

Us confesso que escric aquestes
línies motivat per un llibre que

Amor que

convida a l’ignició: “

Marc Vilarassau parla del càncer 2

crema”, un recull d’escrits del

jesuïta Marc Vilarassau, que va
morir als quaranta-cinc anys d’un
càncer. En Marc va deixar una
forta petjada en el seu entorn
proper i també el llunyà, atès que
va ser un dels pioners en la “telehomilètica catalana” a través del

Marc Vilarassau parla del càncer 3

seu blog i les xarxes socials. El

LLAMBREGADES
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CAFEÏNA 10 : PEDAGOGIA DE LA CONVIVÈNCIA EN SOCIETATS
AMB DIVERSITAT CULTURAL I RELIGIOSA
L’Alícia Guidonet, responsable
de l’Espai Interreligiós de la
Fundació MigraStudium, ens
explica en aquesta desena
videocàpsula de “caFEïna” la
relació entre aquest espai i
l’experiència pedagògica que
ha estat recollida recentment
en el llibre Pedagogia de la
convivència en societats amb
diversitat cultural i religiosa.
Amb aquest lliurament, l’Escola
Cristiana vol posar en relleu la
dimensió espiritual que aporten
les diferents religions en l’acció
social que es desenvolupa als
centres educatius.

"MIRA", LLETRA DE L'HIMNE PER LA 15A JPE
Grup "Caliu" (SAFA Horta)

Mira,

I sempre que et sentis vèncer

Mira,

obre portes, pren dreceres

fora pors, pren aire i pensa

és aquí, amb tu camina,

que donin llum i omplin de vida

cal fer festa i celebrar!

Ell ve i t’empeny, és Ell qui et

a tots els reptes que et vindran.

Mira,
tu estima sense mida,
que això són quatre dies
i ho hem de fer, tots, molt millor.

Mira,
no trepitgis amb paraules

guia,

POSA-LI COR A LA TEVA
MIRADA,
OMPLE DE LLUM LA VIDA I TOT
EL MÓN,
SIGUES CURIÓS, DESCOBREIX
NOVES METES,
CRIDA BEN FORT QUE NINGÚ
HA D’ESTAR SOL!

ni els silencis ni les pauses
que el camí t’oferirà.

està sempre al teu costat.

I sempre que et sentis vèncer
fora pors, pren aire i pensa
cal fer festa i celebrar!

POSA-LI COR...
Saps molt bé que ets necessari,

Mira,

saps molt bé que cal sumar,

obre els ulls per adonar-te

i, amb mirada encuriosida,

Mira,

que, tot sol, no hi ha esperança,

fer-li front a aquesta vida

trenca normes establertes

que ens cal anar plegats.

per al món fer despertar!

que no aporten res i cremen

·

il lusions i veritats.

LLAMBREGADES

POSA-LI COR...
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8 de desembre, festivitat de la Immaculada, a quarts de vuit del
vespre s’il·luminarà per primera vegada l'estel de la torre de la Mare de Déu
de la Sagrada Família. S'han programat un conjunt d'activitats que
El proper

s'allargaran fins als Nadal. El Departament de Pastoral de la FECC en
senyala dos de manera especial

per motivar-ne la vostra participació.

PREGÀRIA DE TAIZÉ A LA SAGRADA FAMÍLIA
Delejove BCN
12 de desembre de
2021, a les 18h, tindrà lloc la preEl diumenge

Des de l'Escola Cristiana es
valora molt positivament aquesta

gària de Taizé a la Basílica de la

iniciativa i s'anima a presentar-la

Sagrada Família. Comptarà amb

i ajudar als alumnes a que en

la presència del Germà Alois,

facin vivència. Més ancara quan

prior de Taizé, i altres membres

ja fa vint anys de la darrera

de la comunitat.

trobada per a joves que va tenir
lloc a Barcelona.

Són diverses les escoles, institucions o xarxes educatives que

És imprescindible tenir entrada

inclouen una estada a Taizé als

per accedir a la Basílica. Per

seus alumnes dins del seu pro-

participar-hi

cable el nombre de docents que

cal inscriure-s'hi
prèviament i de forma gratuïta
del 9 al 30 de novembre a
esglesiajove.barcelona

han tingut experiència de

(Hi haurà ampliació)

grama d'acció pastoral i evangelitzadora. També és desta-

pregària d'aquesta comunitat.

LLIURAMENT DE PREMIS DEL CONCURS "TOTS
SOM TORRES D'UNA MATEIXA HUMANITAT
Sagrada Família + Blanquerna (URL)

dimarts 14 de desembre, a
18:30h, tindrà lloc el lliura-

Com ja es va anunciar a finals

El

del passat curs, la Basílica de la

les

Sagrada Família, conjuntament

ment de premis del concurs, en el

amb Blanquerna (URL), va enge-

qual hi han participat

gar el concurs "

Tots som torres
d'una mateixa humanitat". Era

21 centres
educatius; 19 dels quals són
adherits a la FECC procedents

presentat com una oportunitat

de diferents xarxes (entre elles la

per tal que els infants i joves

Fundació Escoles Parroquials, els

puguin establir un vincle genuí

Salesians, Missioneres de la

amb la Basílica de la Sagrada

Sagrada Família de Natzaret, la

Família partint del coneixement

Fundació Narcís Jubany, etc.)

·

construït en col la-boració amb
els altres.

LLAMBREGADES

Agraïm a tots ells la seva
implicació.
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CINEMA A L'AULA: LA CABAÑA
Una vida de cinema"

Montserrat Claveras & Assumpta Montserrat. Autores de "

En aquest mes de novembre, que

ACTIVITATS:

mà d’una persona diferent. Els

convida a la reflexió, proposem

1_ Escriu una frase que t’hagi:

jugadors han de sostenir les mans

el visionat de La cabaña , (The

agradat/impactat/ sorprès/

de dues persones diferents i cap

Shack, Stuart Hazeldine, 2017).

ajudat/emocionat i exposa el

d’elles pot estar al costat. Sense

Una pel.lícula on hi destaquen

per què. Després les podeu

deixar anar les mans, el grup ha

l’actor principal Sam Worthington

compartir entre tots.

de desenredar-se per formar un

i l’entranyable i magnífica actriu
Octavia Spencer.

cercle. Si algú es deixa anar, han
2_ Quina evolució fa el

de començar des del principi.

personatge protagonista, Mack
L’argument es basa en una

Phillips, que interpreta Sam

5_ Joc del cavall cec: Es crea un

tragèdia familiar que donarà pas

Worthington?

camp amb obstacles, hi podem

a una depressió del protagonis-

Creus que és important l’ajut de

posar caixes de cartró, blocs de

ta, que veu com trontollen tots

la fe per superar adversitats? Per

fusta, cantimplores o el que es

els seus fonaments espirituals i

què?

tingui a l’abast. En parelles, un fa

personals. Rebrà una enigmàtica

de cavall i l’altre de genet. Es

carta que el convida a anar a la

3_ Què és la confiança? Digues

posa una bena als ulls dels que

recerca d’una cabana als boscos

tres situacions on has confiat.

fan de cavall, que hauran de

d’Oregon. Allí hi viurà una

Què valores més dels altres cap

gatejar a través del camp

trobada molt especial que el

a tu, quan estàs passant un mal

d’obstacles i els genets s’asseuen

sacsejarà profundament,

moment?

al damunt. El genet no pot parlar

canviant així, la seva vida per
sempre.

però ha de fer pressió a les
4_ Joc dels nus humà: Els

cames per dirigir el cavall a la

participants formen grups de 8 o

cursa pel camp d’obstacles.

Es tracta doncs, d’una aproxi-

10 persones. Cada grup farà un

Quan una parella ha arribat al

mació a la pèrdua d’un ésser

cercle. Tots posen la seva mà

final del camp d’obstacles de

estimat i com elaborar el dol.

esquerra al centre i agafen la mà

forma exitosa, endreça el camp i

Posa a debat temes d’una pro-

del company de l’altre costat del

deixa que altres dos cavalls amb

funda espiritualitat i busca fer

cercle. A continuació tots posen

genets ho intentin.

que el protagonista es qüestioni,

la mà dreta a dins i sostenen la

s’interrogui, es confronti amb ell
mateix.

D’una forma original exposa continguts de la fe cristiana que ens
convida a revisitar des del setè
art.

El més destacable és que, del
visionat, cadascú s’emporta
potser una frase, una imatge,
una al.legoria que l’interroga i,
d’alguna manera, l’ajuda en
l’estat actual que cadascú es
trobi.

LLAMBREGADES
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ART A L'AULA: SLOW LOOKING. DEIXA'T ABSORBIR PER L'ART MEDIEVAL
Aina Amat i Castells – Servei Educatiu del

Museu Episcopal de Vic (MEV)

La societat actual ens empeny

Tot seguit, exposem algunes de

Considerem que aquesta activitat

cada vegada més a un ritme fre-

les estratègies que proposa la

es pot apreciar de forma més

nètic, de canvi constant. Es

tècnica de l’Slow looking:

enriquidora a partir de l’experièn-

tracta d’un anar i venir intens que

cia real en l’ambient del museu i

no ens permet aturar-nos ni pair

Categories per guiar l’ull.

amb les peces originals, però el

la informació que ens arriba. El

Instruir la mirada per tal de

Mev també la posa a l’abast

nostre alumnat, per tant, no està

cercar certs elements: colors,

d’aquells centres que no puguin

acostumat al ritme lent que és

línies, formes, personatges...

venir de forma presencial a través

necessari per reflexionar sobre

Inventaris oberts. Observar

dels seus recursos digitals: giga-

allò que està passant al nostre

de forma lliure l’obra durant

fotos i obres digitalitzades en 3D.

voltant, la societat, la vida i

uns minuts per anotar

Les escoles, a més, tenen la pos-

nosaltres mateixos

aspectes que s’identifiquin:

sibilitat de crear un recorregut

formals (p. ex. colors o

virtual a través de la pàgina web

sanefes), sensacions (p. ex.

seleccionant les obres de forma

escalfor o tristesa) o físics (p.

personalitzada segons els inte-

visita que ha dissenyat el Mev

ex. dimensions, relleus o

ressos de cada centre.

Museu d’Art Medieval, tenint en

desperfectes).

compte una altra manera de

Escala i abast. Notar les

veure l’art, que permet tenir

diferències segons la

temps de ser, de sentir i de fluir a

perspectiva que agafem de

través de les obres que trobem a

la peça, ens en podem

“Deixa’t absorbir per l’art
medieval” és el títol de la nova

·

les seves col leccions. Les
tècniques de l’anomenat

Slow

Us animem, doncs, a aturar-vos i a
sentir l’art com mai abans ho
havíeu fet!
Tour virtual 360º

allunyar o bé observar-la
amb una lupa.

looking (mirada lenta) facili-

Juxtaposició. Col·locar dues

taran la connexió del nostre

obres de costat per veure’n

ésser amb allò que ja sabem

les característiques a través

però que no en som conscients.

de la comparació:

SlowLooking
MEV 3D models

semblances i diferències.

Així doncs, el museu es
converteix en un recurs de
reflexió personal que, a
més de fer evident el valor
del patrimoni cultural i
historicoartístic, també
permet potenciar la
imaginació, la creativitat i
la sensibilitat de l’alumnat,
així com es fomenta
l’anàlisi i la interpretació
de la iconografia cristiana.
LLAMBREGADES
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ACTUALITAT A L'AULA: RESTAURANT IMPERFECT
Redacció - Catalunya Religió. L'actualitat religiosa a Catalunya.

Us recomanem treballar aquest
article de Xavier Memba, publicat amb motiu dels cinc anys
d’un restaurant molt especial.
Estem parlant d’Imperfect: un
projecte de segones oportunitats. Ubicat a Castelldefels, neix
per iniciativa de l’Església Evangèlica d’aquesta localitat. El text
pot ser útil per a fomentar el
coneixement de l’acció social del
món protestant, identificar motivacions cristianes per al compromís i parlar de segones oportunitats.

Paraules-clau: risc d’exclusió
social – empoderament –
autoestima – compromís –
inserció laboral – església
evangèlica

RESTAURANT IMPERFECT: 5 ANYS DE
SERVEI I FORMACIÓ SOLIDÀRIA
(Xavier Memba –CR) Sovint, l’expressió “ningú és perfecte” es fa servir
quan les persones volem excusar la nostra humanitat. Ningú no és

Dinàmica. Llegim l’article

perfecte o no som perfectes, i és per això que fallem. No som

individualment. Cadascú

perfectes, i és per això que les relacions humanes no funcionen. Però,

subratlla dues frases que li han

lluny de només ser una excusa, reconèixer la nostra imperfecció

cridat l’atenció, les compartim i

podria ser també un punt de partida per tractar de fer d’aquest un

posem en comú què suggereixen.

món millor. Aquest és, de fet, el punt de vista de les persones que

També proposem aquestes línies

lideren el restaurant solidari Imperfect a Castelldefels.

de reflexió pel grup classe:
Segons explica la coordinadora general del projecte, Aurora Cabezas,
Què vol dir ser perfecte?

“Imperfect és un projecte que neix amb el desig d’ajudar a persones

Podem ser perfectes?

que necessiten una segona oportunitat.” I hi afegeix, amb un seguit de

Què passa quan ens adonem

mots que descriuen els aspectes més destacables: “Imperfect és

dels nostres límits? Com ens

segones oportunitats, empatia, solidaritat, acollida i ajuda a tots els

sentim quan ens equivo-

nivells.” (...)

quem?
Tothom mereix segones
oportunitats? Per què?

Què ens diu l'Evangeli sobre la perfecció?

Per què creieu que un
projecte com Imperfect està

Doncs jo us dic: Estimeu els vostres enemics, pregueu pels qui us

inspirat en el missatge de

persegueixen. Així sereu fills del vostre Pare del cel, que fa sortir el sol

Jesús? Quines actituds

sobre bons i dolents i fa ploure sobre justos i injustos. (...) Sigueu

cristianes hi reconeixeu?

perfectes com ho és el vostre Pare celestial. (Mt 5,43-48)

LLAMBREGADES

PÀGINA 7

LLAMBREGADES

DE

PASTORAL

EDUCATIVA

/

NOVEMBRE

2021

/

NÚMERO

16

CIBERLLAMBREGADES
Vist a la xarxa...

ATENCIÓ! S'ACABA EL TERMINI
DEL CONCURS FOTOGRÀFIC!
(FINS EL 15 DE NOVEMBRE)
CONSULTEU-HO TOT AQUÍ.

"ESPIRITUALITAT I PANDÈMIA.
Reflexions sobre el fracàs, la
mort i l'esperança" és un
quadern escrit pels membres del
Patronat de la Fundació Joan
Maragall.
Com ens fa arribar en

Concurs
Bíblic de Catalunya pel curs
Ja està anunciat el

David Jou,

President de la Fundació Joan
Maragall: "Des del Patronat de la

2021/22 amb el lema "Estimar +

Fundació considerem que el

Actuar = Lc 10,25-37". Obert del

Quadern és un bon document de

novembre de 2021 fins el 15 de

treball per aprofundir temes com

febrer de 2022. Conculteu

el fracàs, la mort, el dol, l’acom-

BASES AQUÍ.

panyament, l’espiritualitat i

us pot
ser útil a la Fundació Escola
Cristiana de Catalunya."
l’esperança. Pensem, que

Grup de Joves del Bisbat de
Lleida. Cada segon divendres de
mes a partor de les 20h, a
l'Acadèmia Mariana. @dpj_lleida

dpjlleida@gmail.com
Fes un cop d'ull a les propostes

FEM CAMÍ. L'Àmbit d'Animació
de la Fe del MCECC ha

'Àrea Pastoral de la
Universitat Blanquerna
de l

desenvolupat un recurs per
treballar l’Animació i la vivència
de la Fe. Per això han elaborat el
recurs Fem Camí. En aquest
genially es poden triar diferents
moments que poden viure durant
el curs d’esplai com el viatge,

Missatge del Papa francesc
als joves per la 36JMJ Lisboa
LLAMBREGADES

"Montessori, la Sagrada
Família i GodlyPlay". Reflexions

benediccions de taula, reunions,

sobre arquitectura mistagògica

gràcies, temps litúrgics, la natura

escolar

i l’eucaristia.

bon dia i bona nit, l’acció de
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CIBERLLAMBREGADES
Vist a la xarxa...

"El sosteniment espiritual de la
transformació educativa" amb
Minerva Porcel (FJE) i Eloi Aran
(FECC). 18 de novembre, de les
19 a les 20:30h. a la Sala d'actes
de Cristianisme i Justícia, Roger
de Llúria 13 (Barcelona)

El Col·legi Claver de Raimat
celebra el seu 50è aniversari
"Jo com tu", nova campanya de
Càritas Diocesana que canvia de
perspectiva l'acostumada
campanya de recollida
d'aliments per Nadal, perquè

Triar com ens alimentem és
un dret, no un privilegi."
"

Aprenentatge per Servei i Sobirania Alimentària

El Secretariat diocesà d'edu-

Curset online gratuït d’introducció a l’Aprenentatge per Servei, amb

cació catòlica (BCN), convoca un

SED
(Maristes), PROIDE (La Salle) i Bosco Global (Salesians)
una sessió final sobre Sobirania Alimentària. Ho promou

adoració al
Santíssim per a docents el
espai d'oració i

dilluns 22 de novembre a la
capella de la Basílica de S. Josep
Oriol (Diputació 145) a les 19h.
(educaciocatolica@arqbcn.cat)

LLAMBREGADES
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FORMACIÓ FECC
Cursos per esdevenir un bon recurs

Pla de Pastoral Institucional FEP
La Fundació d’Escoles Parroquials de l’Arquebisbat de
Barcelona (FEP) ha endegat aquest curs 2021/22 una formació
específica amb la Fundació Escola Cristiana de Catalunya
(FECC) de cara a acompanyar els caps i els equips de pastoral
dels seus centres vers l’elaboració d’un Pla de Pastoral
Institucional. En aquesta formació/taller comptarem amb una
primera xerrada-marc sobre la pastoral educativa actual d’en

Óscar Alonso, un dels redactors del document “Escuela
Evangelizadora” i autor de “Una revolución de los cuidados
para nuestra pastoral escolar”; un primer aterratge al “carisma”
propi de la FEP a càrrec d’en

Carles Armengol, que col·labora

amb l’equip de pastoral de la FEP; i quatre sessions de
seguiment i elaboració del Pla Pastoral Institucional amb el
formador de la FECC i docent a SAFA-Horta,

Lluís Sierra.

Aprenentatge Servei, la classe de religió
transformadora de la societat
(FECC+ISCREB). 30h online
Quines possibilitats ofereix l’Aprenentatge Servei (ApS) en el
currículum i la programació d’una classe de religió que sigui
transformadora de la societat? Treballarem, des de les
necessitats socials, amb eines i recursos per al desenvolupament de projectes d’ApS des de l’àrea de religió.

DOCENT: María Alfonso
DATES:

Del 31 de gener al 28 de març de 2022.

INFORMACIÓ / INSCRIPCIÓ

Webinar: Com millorar la
comunicació amb els fills
a través del menjar

(adreçat a pares i mares) (VIRTUAL).
16 Nov. a les 19h. En col·laboració
amb UP!family (Baula)
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PRAYER CORNER: DE CARA
Marta Burguet Arfelis, "en modePREGÀRIA".

Et proposem entrar descalç en el

de la dissort: plor - consol, humils

ment del ventre acompanyat de

teu espai de pregària d’avui.

- posseir, fam i set - saciats…

les mans. Els saps a ells compar-

Potser l’ambientes amb els colors

Respires aquests oposats al

tint la mirada cara a cara amb el

de la tardor que defora pinten

mateix ritme que omples i buides

Senyor.

les tonalitats de la natura. Ho fas

ventre, pulmons… en aquest

amb la disposició d’entrar-hi de

dinamisme que ho sosté tot.

cara i de peus nus, al descobert,
pel cara a cara amb el Senyor.

M’adono que la proposta de felicitat no té perquè haver cadu-

Pots posar les mans a l’alçada

cat. Miro els esdeveniments

del ventre per sentir com es van

d’avui i cerco aquests contraris

movent amb el ritme de la teva

en el meu ara i aquí: el qui cerca

respiració. Mentre agafes aire la

feina, aquella vida que s’escola

teva panxa s’infla, i mentre el

en els darrers dies, la buidor de

deixes anar la panxa es buida.

la solitud no volguda, el desencís

Exercites així el ple i el buit.

per un futur que no engresca, el

Oposats que es troben en el ba-

projecte social del barri que no

tec de la respiració. En inhalar

arrenca, el sense sentit amagat

s’omplen els teus pulmons, ventre

sota l’addicció… i et recordes del

i cos sencer, de l’aire que et

salmista: “

donar vida enfora. En la dinà-

Aquests són els qui
venen a buscar-vos, Senyor,
per veure-us de cara, Déu de
Jacob”. Vols ser dels qui poden

mica del donar i rebre es troben

pujar a la muntanya, dels qui

vida i mort, plenitud i buit, tot i

poden estar-se al recinte sagrat,

res.

dels qui tenen el cor sincer i les

dona vida. En exhalar es buiden
pulmons, ventre i cos sencer, per

mans netes de culpa. Potser et
Entrenes així el joc de contraris

dius que veure’l cara a cara deu

que l’evangeli d’avui et proposa.

ser això, trobar-lo en tots

Llegeixes Mt 5, 1-12a. T’hi trobes

aquests que viuen la seva dissort,

una proposta de felicitat enmig

buscant-hi el Senyor. Potser
t’engresca una felicitat a
contracorrent, jugant-te-la

«Cuando los signos de la edad
marquen mi cuerpo, y más aún
cuando afecten a mi mente,
cuando la enfermedad que
vaya a disminuirme o a causarme la muerte me golpee
desde fuera o nazca en mi interior; cuando llegue el doloroso momento de tomar conciencia de pronto de que estoy
enfermo o envejeciendo; y,
sobre todo, en ese último momento en que sienta que pierdo el control de mí mismo y que
estoy absolutamente iner-te en
manos de las grandes fuerzas
desconocidas que me han
formado; en todos esos
oscuros momentos, oh Dios,
concédeme comprender que
eres Tú -supuesto que mi fe
sea lo bastante fuerte- quien
está separando dolorosamente
todas y cada uno de las fibras
de mi ser para penetrar hasta
la médula misma de mi
esencia y llevarme contigo».
(Theillard de Chardin)

perquè saps a qui busques i has
intuït aquella mirada cara a
cara.

Fas memòria, avui, en aquesta
proposta de felicitat, de tots els
que ens han precedit. Et proposem que en facis memòria recordant un a un els seus noms al
ritme de la respiració, del movi-
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