Bon Nadal

Butlletí de

Salesians Cooperadors
Inspectoria Mare de Déu de la Mercè

ჲ

! !

!

!

Num 75 - Desembre, 2012

Sobre el bou i la mula

Algú s’ha inventat que el Papa
ha decretat que el bou i la mula no
estiguin al Naixement. No sé que és
més al!lucinant: si la invenció
d’aquesta notícia o la capacitat que
hem tingut de creure-la i d’acceptar-la
com a veritable.
Qui ha llegit els evangelis sap que
en els relats del naixement de Jesús no
surt cap bou ni cap mula (igual passa
amb els savis d’orient, que ni eren tres,
ni eren reis, ni eren mags). Però
aquesta informació no és cap
“notición”, simplement és una veritat
que data del segle I dC (ni més, ni
menys). La tradició de rodejar el nen
Jesús amb aquests dos animals ja data
del segle IV dC. i segurament vindria
suggerida per la cita bíblica d’Is 1,3 “Un
bou coneix el seu propietari, i un ase,
l’estable del seu amo; però a mi, Israel
no em coneix, el meu poble m’ignora”.
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El que sí que ha passat és que el
Papa ha publicat un nou llibre
anomenat “La infància de Jesús” i, en
ell, arriba un punt en que fa una
referència al significat d’aquests dos
animals. Certament ens toca viure uns
temps on no és fàcil “veure” Déu.
Potser estem molt a prop d’ell, però no
en som conscients. Potser el tenim al
costat però no el sabem reconèixer. No
el captem amb els sentits, no el
percebem de forma espectacular, no el

Pàgina web: www.cooperadors.salesians.info
E-mail de contacte: mercefrancesc@gmail.com

“Maria es com l’arc de Sant Martí, senyal de reconciliació
entre Déu i els homes” (Sant Antoni de Pàdua)
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trobem en les manifestacions de poder i grandesa
humana... El que diu el Papa és que el bou i la
mula representen aquella humanitat que, mancada
de l’enteniment per a comprendre totalment el
Misteri, descobreixen Déu en l’amor, en la fragilitat i
en la senzillesa. Així doncs, el missatge del bou i la
mula és profund i actual per aquells que ens costa
trobar Déu en la vida de cada dia i el comentari del
Papa acaba amb aquestes paraules (textuals):
“Cap representació del Naixement ha de
renunciar al bou i a la mula”.
El que us deia... no sé qui s’ha inventat el
contrari, ni com ha aconseguit convèncernos a tanta gent.
Jaume Bernadet
Coordinador provincial

ʐ

Les nostres aportacions

Vocalia d’economia

En l’última reunió del Consell Provincial es va acordar fer un augment de 5 " en la quota
anual, que passarà a ser per l’any 2013 de 80 ".
Som conscients que la conjuntura econòmica actual no contribueix a crear un clima molt
favorable per a que aquestes decisions siguin ben acollides, però com administrador
provincial crec que he de vetllar per a que la nostra associació pugui continuar oferint els
serveis com fins ara i al mateix temps no minvar la nostra aportació a les organitzacions
juvenils i del tercer món en un moment en que les aportacions dels organismes oficials si no
han desaparegut han estat reduïdes ostensiblement .
Es passarà com cada any un primer cobrament de 40 " amb venciment 28 de febrer i els
altres 40 " amb venciment 30 de juny.
Salvador Chichierchia
Administrador Provincial

“Maria és com una rosa que obre els seus pètals en ple hivern.
(Sant Antoni de Pàdua)
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Desitjos pel 2013 ......

Felicitació nadalenca

“Maria es com l’incens que deixa anar suaus aromes. (San Antoni de Pàdua)
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Calendari provincial

GENER
14 (dilluns)
18-20 (dissabte):

Data límit per presentar balanços i pressupostos locals a
l’administrador provincial
EE.EE. a Poblet.

FEBRER
10 (diumenge):

Recés Provincial d’un dia. Casa Provincial FMA.

17 (diumenge):
23 (dissabte):

Seminari COMAFASA. Casa Provincial FMA.
Reunió de Coordinació i Formació I. Can Prats.

CooperacionSalesianaJovenesdelMundo

MARÇ
4 (dilluns):
Data límit per fer aportacions al segón butlletí provincial.
16-17 (diss. i diu.): Recés provincial de quaresma / Trobada de Formació. Martí Codolar
22-28 (div-dimec.): EE.EE. COMAFASA a Solsona.

Atenció: bosses i samarretes
per a difondre la nostra ONG entre els nostres germans
i persones properes.
Per a fer una comanda: el centre solicita el
material al seguent correu:
armandovillalta@terra.es. S’enviaran
conjuntament totes les comandes de la
província a la seu de Madrid. Des de la seu
s’envia directament a cada centre el material. El
sobrant de material el pot enviar directament
cada centre a la seu de Madrid. Els diners
recollits s’ingreseran al compte que s’indicarà.
Cada centre no paga res per endavant, només
fan front a les despeses d’enviament, tant
d’anada com de tornada del material.

Son bosses similars a les de
ALCAMPO, CARREFOUR,,,
per portar la compra.

Samarreta: 5 euros
Bossa:

1 bossa : 3 euros
2 bosses : 5 euros

“Maria és un xipré que s’eleva sobre tots els àrbres del
bosc.” (Sant Antoni de Pàdua)
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Cooperación Salesiana Jóvenes del Mundo

Vocalia de tercer món

Proyecto estrella CSJM Curso 2012/2013

CSJM: Curso 2011/2012

El proyecto estrella para el curso
2012/2013 es: “Casitas de Don Bosco” en
Venezuela. Es un proyecto presentado por los
Salesianos Cooperadores del centro local de
Alcalá de Henares (Madrid). Una de las
razones de su elección es hacer realidad en las
misiones el lema que los SDB están utilizando
en torno al Bicentenario del nacimiento de San
Juan Bosco “Volver con Don Bosco”. Volver a
las raíces es volver a los tiempos de los
oratorios itinerantes, de la casa Minardi… Este
proyecto encarna esos valores.

CSJM va a repartir 83.254,28 euros
entre los proyectos del año pasado. Al proyecto
estrella de Río Manso se le asignará el 100 %
de lo solicitado mientras que al resto se les
aportará un porcentaje solicitado conforme a la
puntuación obtenida.
!
En 2011 la provincia de Barcelona
aportó la cantidad de 2.879,70 euros a CSJM.
Raúl Fernandez
Administrador CSJM

!
Se presentaron 18 proyectos a la
convocatoria , de los que se han rechazado 8
por no cumplir las normas de nuestra ONG. Se
aprobaron 10 proyectos por un valor cercano a
los 180.000 euros.
Necesitamos no sólo el apoyo
económico sino (lo más importante) la difusión
de nuestra ONG entre nuestros hermanos y
personas cercanas. Se ha realizado material
para vender de nuestra ONG y así darla a
difundir. Son camisetas y bolsas de rafia.

Busqueu al

Casita Don Bosco
San Cristobal, Estado Tachira,
Venezuela
coste: 28.692,96 eur.
ayuda solicitada: 20.000,00 eur.
Promover e implementar una alimentación
sana i equilibrada para 40 niños y adolescentes
que son atendidos en la Casa Hogar Ciudad de los
muchachos Don Bosco Dr. Alfredo J. Gonzalez.
Desayuno, comida, merienda (momentos
especiales) y cena durante todo el curso escolar, 6
dias a la semana.

“Casa hogar ciudad
de los muchachos”

No us el
perdeu:
és molt
interesant.

“Maria és com l’estrella del matí en mig de la foscor de les boires.
(Sant Antoni de Pàdua)
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Manel Morancho, una opció valenta

Des del centre de Badalona.

El nostre company i amic Manel
Morancho (sdb) està a Cuba. No ha
marxat de vacances ni per realitzar un
tercer voluntariat. Després d’un temps de
meditació i formació el Rector Major el va
enviar a principis del més d’octubre a la
Inspectoria de les Antilles, a la Parròquia
de la Virgen del Carmen, ciutat de Santa
Clara, a Cuba. Amb joia us anunciem que
en Manel ja és Missioner!!

Hola des de Cuba, estic en una comunitat de 4
salesians. En total som 19 germans a tota l’Illa.
Aquí necessitats n’hi ha moltes, moltíssimes.
Cada dia venen persones a demanar ajuda. Hi ha
moltes famílies que ho passen molt malament.
Tenim una llarga llista de persones controlades a
qui s’ajuda cada mes a nivell econòmic o amb
aliments, roba,…
El sou normal de 8 hores de treball d’una persona
aqui a Cuba és el que correspon a 20" al mes. Tot
el que és de primera necessitat està racionat i el
que no està racionat no es pot tocar, de car que
resulta.
Estic molt bé i amb molta feina, perquè cada dia
venen persones a demanar sagraments. Atenció a
malalts, batejos, eucaristies a llocs llunyans a la
parròquia, per als que els és impossible venir fins
aquí.

A Badalona hem tingut el privilegi
de compartir amb ell aquest procés.
Alumnes, grups de fe, cooperadors l’hem
acompanyat, l’hem escoltat i hem pregat
amb ell la seva decisió.
En els temps que corren, que una
persona, una parella o un grup es
comprometin per sempre no és massa
habitual. Des de la Pastoral i l’Educació
hem de treure partit a aquests testimonis
perquè enriqueixin les nostres vides i en
especial les dels nois i joves que
necessiten models cristians ferms.
Seguim en contacte amb el Manel.
Us envia una forta abraçada.
Centre de Badalona

Hi ha moltes famílies, nens i nenes, adolescents,
joves,… que participen a la parròquia. Hi ha molta
“moguda” i és molt bonic. La parròquia, realment
se la senten seva.
Gent molt agradable de tracte i molt educada,
acollidora, senzilla, alegre,…
Moltíssimes gràcies i seguim pregant els uns pels
altres.
Una forta abraçada per a tothom.
Manel Morancho

“La grandesa de Maria recau a la seva humilitat.(Mare Teresa de Calcuta)
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.... es germans vam dir SI !!!

Des del centre de Ciutadella

A l’Spotify sonen ses cançons des
musical D. Bosco i record sa seva vinguda.
Es Santuari de Maria Auxiliadora estava ple a
vessar!... i alhora restava ben buit. De cop
s’alegria i sa joia inundava es nostros cors i
els sobrepassava. Don Bosco entrava
lentament omplint tots i cada un dels racons.
“La fiesta ya ha comenzado estáis todos
invitados”. Na Pili i jo mos vam mirar un
instant i vaig veure en es seus ulls sa meva
emoció.
Benvingut a casa!
Tot Calós et va rebre i et va
saludar emocionat per mitjà
dels seus representants.
Pens que va ser un signe de
identitat salesiana!.
“Ella sí, lo ha hecho todo”.
Salesians, filles de Maria Auxiliadora,
salesians cooperadors, grups d’aspirants,
antics alumnes, catequistes, centre juvenil,
escola, l’apa... vibràvem a la una, amb un
mateix sentiment, amb un sol cor. “Me basta
que seáis jóvenes para amaros”.
S’espiritualitat i es carisma de Don
Bosco ens toca es cor i ens impulsa a viure
cada dia es seu amor pels joves. Des de lo
quotidià. Fent família, família salesiana. Sa
renovació de ses promeses des Centre va
ser un moment d’intimitat en família preludi
de sa celebració posterior. Davant D. Bosco,
Mª Auxiliadora i de tots es germans vam dir
Sí! a seguir treballant pels i amb els joves.
Digueu-me somiador, però somii que
sa llavor que el Pare Pareja va plantar fa
anys es farà encara més gran i donarà fruits.
“Don Bosco...espera. Don Bosco,
que más allá de las estrellas hay un
mundo donde está el amor”.
Bernat Caritg
Salesians cooperadors de Ciutadella.

“Maria es l’esperança d’aquells als que no els en queda cap” (Sant Efrén)
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♡ Propòsits per a un nou curs ...

Des del centre de Sant Boi

El passat 22 i 23 de setembre el centre de Cooperadors de Sant
Boi ens varem trobar a Castellnou per iniciar el curs 2012-13.
Com cada any, i de ben segur com tots vosaltres, sempre
comencem proposant-nos objectius, mitjans i fent calendari de tots els
temes formatius i de totes les accions, que volem aprofundir en aquest
curs. Però aquest any hem començat amb una dinàmica creativa que
ens ha ajudat a discernir quins fruits volem fer créixer i els hem
compartit en el grup. Està inspirat en la carta de Sant Pau als Gàlates
que ens parla dels fruits de l’Esperit i que són: amor, goig, pau,
paciència, bondat, fidelitat, dolcesa i sobrietat… (Ga 5, 22).
Tradicionalment aquests 8 fruits estan agrupats en binomis indicant
àmbits de relació:

DÉU (Relació amb el sentit de la vida, la vocació,
aspiracions…)

MÓN (Relació amb la natura, la societat…)

Fidelitat: vull que sigui un any d’assumir
compromisos i de complir-los.

Paciència: vull que sigui un any d’aprendre a
tenir esperança i fer procés, és a dir, madurar
lentament.

Amor : vull acabar l’any havent estimat més:
les persones, responsabilitats/feines…

Pau: vull acabar l’any amb la consciència
tranquil!la, d’haver fet tot el que he pogut.

JO (Relació amb un mateix…)

ALTRES (Relació amb les persones més
properes…)

Sobrietat: vull que sigui un any d’imposar-me
més autocontrol i disciplina.
Alegria: vull acabar l’any content/a de tot
l’esforç realitzat.

Bondat: vull que sigui un any de proposar-me
fer les coses bé i tractar bé les persones.
Dolcesa: vull acabar l’any sent una persona
més curosa, més sensible i amb més tacte.

Són uns bons propòsits per aquest curs, per
al proper any, per a tota una vida!
Bon curs, bon any i lluitem per una vida
digna!
Un petonet,
Mª Teresa
Centre de Cooperadors Sant Boi

"Jesús, ... ens va deixar el més preuat que tenia,
la seva mare"(Sant Joan Maria Vianney)
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Vull que aquest Nadal
no se m’escapi de les mans ...

Des del centre de Badalona
Avui, primer diumenge d’advent, els
SSCC de Badalona ens hem trobat a la
capella del Santuari dues hores abans de
l’Eucaristia per a fer un recés. En el marc de
l’Evangeli de Zaqueo hem reflexionat sobre
com ens transforma la trobada personal amb
Jesús acabant amb un temps per a la
reconciliació. Hem recuperat així el recés
d’advent que ens ajuda a entrar amb seguretat
i compromís en el temps de preparació al
Nadal. Per a tots ha estat una estona
entranyable.
Centre de Badalona

ʒ Assemblea d’inici

Vida d’Associació

El passat 30 de setembre ens vam trobar a
Sabadell per celebrar l’assemblea d’inici de tota la
provincia. com cada assemblea, va ser un matí ple
d’abraçades, petons i preguntes: com estem? que tal els
nens? com passa el temps eh! .....
Vam conèixer com ha quedat redactat i distribuït el
projecte provincial de cara als propers 3 anys: el que vam
realitzar entre tots durant el congrés del curs passat.
Després vam sentir les diverses informacions de la
província: se’ns va convidar a la trobada de Llars Don Bosco que era oberta a tothom, vam conèixer
el projecte estrella de CSJM per aquest curs a Venezuela, vam recordar que l’urna de don Bosco
visitaria la nostra província durant el mes de novembre, ... . Més tard ens vam ajuntar per grups amb
una dinàmica molt interesant: havíem de descobrir si les anècdotes que ens explicaven els nostres
companys eren verdaderes o, pel contrari ens estaven prenent el pel. Va servir per fer caliu i
conèixer-nos una mica millor entre nosaltres.
Vam acabar la trobada afegint-nos a la missa de la comunitat parroquial de Sant Oleguer.
Mercè
Sabadell

“Déu ens va donar al seu Fill per Ella: anem a Ell per Ella.” (Edel Quinn)
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ʒ

Trobada de Llars Don Bosco
Diumenge 28 d'octubre de 2012. La
llum del dia amb motiu del canvi horari i el
bon clima semblaven augurar una jornada
plena de vitalitat i amb ganes de plantar
cara a qualsevol cosa. La puntualitat dels
participants, l'esmorzar i l'acollida
preparada pel grup de Badalona 3
confirmaven la intuïció. Els gairebé cent
participants adults vam poder gaudir de la
fraternitat, la disponibilitat i del sentit de
servei de les FMA de Santa Dorotea.

Gràcies! Alhora vam tenir l'oportunitat de
veure i aprofitar les noves instal!lacions
resultat d'una important obra de
rehabilitació. Felicitats!
Iniciem el matí amb una oració molt
a propòsit del tema comú preparada i
animada pel centre de Terrassa. Ens va
posar en mans del Senyor i en condicions
per començar el treball. Després, la
Yolanda i en Jordi ens van donar la
benvinguda i van realitzar la presentació
general del dia. Sobre les 10.30 del matí
iniciem el tram dedicat al tema formatiu La
família pot plantar cara a la crisi? En
primer lloc amb la projecció d'un capítol del
programa de TV3 “Sense ficció”, en
concret, «Avis contra la crisi». Es va
visualitzar el quart apartat que recollia el
testimoni i l'experiència d'Encarna i Rafael
del grup de Llars Don Bosco de MartíCodolar 2. Va ser un extraordinari regal
que incorporava a més una visió molt
positiva de la comunitat cristiana del
Centre de Martí-Codolar. A continuació ens

Vida d’Associació
vam anar a treballar per grups (8) per
contestar una interessant enquesta sobre
la incidència de la crisi en la nostra vida
personal i familiar. També es va comentar
un article sobre les oportunitats que ofereix
la crisi en l'entorn familiar per al
creixement dels seus membres. La gent es
«va llançar» al diàleg, la reflexió i la
comunicació. És veritat que alguns van
parlar més que altres. ¡Ojito, ojito! Aquest
és el perill d'aquest tema. Finalment, vam
tenir la xerrada que es va estructurar en
tres apartats: a) Sobre la crisi en general,
b) La família davant una educació per a la
crisi: viure valors, hàbits i actituds, c) La
família davant la pràctica econòmica en un
context de crisi. Es va fer el que es va
poder perquè el conferenciant previst no
va poder venir per raons més que
justificades.
Abans del dinar, l’Anabel i en
Chema ens van dirigir unes estimulants
paraules des de la seva funció de
responsables del moviment a la SER
(Secretaria Executiva Regional). Per
aquest relator el més important va ser el

repàs que ens van oferir sobre la situació
del Moviment en l'àmbit estatal i, alhora,
els ànims per a un compromís cap a la
dinamització i la convocatòria de nous
matrimonis en la nostra província. No
t'oblidis!
Una mica abans de les 14.00 hores
vam tenir un merescut descans i el menjar.
La benedicció de la taula va anar a càrrec
del grup del Brull. Un bell text i un bonic
format. A la tarda, el més important de la

¿No estàs entremig del meu mantell, en el creuament dels meus brassos?
¿Tens necessitat d’alguna otra cosa?!” (Nican Mopohua)
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jornada: la celebració de l'eucaristia. Va presidir el P. José Miguel Núñez, regional SDB, que va
ajudar a canalitzar i celebrar tots els aspectes i dimensions de la jornada a la llum del misteri de
Crist. Va ser una celebració intensa gràcies a la preparació i amb l'acompanyament del grup de Sant
Boi. Finalment, els grups de Badalona 1 i 2 ens van obsequiar amb un entranyable i significatiu
record.
La família pot plantar cara a la crisi? Encara algú ho dubta? Esperem que la jornada hagi
estat una bona motivació per aprofundir aquest important tema en tots els grups i famílies Val?
Andreu Ibarz
Centre Martí Codolar

ʒ

Congrés mundial de SSCC a Roma

Vida d’associació

EL PVA (Proyecto de Vida Apostólica),
camino de fidelidad al carisma de Don Bosco

y estudio de las aportaciones por parte de las
Regiones y las Provincias:

Este era el lema que nos presidía, junto
al Rector Mayor, a los aproximadamente 250
congresistas del IV Congreso Mundial de
Salesianos Cooperadores, al que fuimos
convocados del 8 al 11 de Noviembre en
Roma, mientras Don Bosco visitaba nuestra
Inspectoria, de todas las Provincias de las 11
Regiones donde vive el carisma vocacional de
salesianos cooperadores.

1.- La aprobación definitiva del PVA,
después de 6 años en experimentación. Bien lo
sabéis que es el documento que marca la
esencia de vuestra vida espiritual y carismática
y los cauces para su aplicación en el
apostolado. En la línea que Don Bosco marcó
el 9 de Mayo de 1876 dando inicio a nuestra
Asociación, pero con textos adaptados a los
tiempos que vivimos en la sociedad actual.
Encontré magnífico el interés, a veces el celo
en las aportaciones y la constancia de los
congresistas en todas las sesiones, y algunas
se hicieron un tanto pesadas.

Ha sido una experiencia única de Familia
Salesiana, de la que siempre daré gracias a
Dios. Hay momentos de la vida que se visualiza
la presencia de Espíritu, como en Pentecostés.
He vuelto impresionado por lo que ha
significado de COMPARTIR y
CELEBRAR mi salesianidad entre
personas muy diversas (razas,
lenguas…) de todo el mundo y
unidas por el seguimiento a Jesús
y a Don Bosco en este mundo de
hoy. ¡Tenemos una Asociación
muy VIVA, muy RICA
en
personas y en ideas
y
fantásticamente MULTIÉTNICA ¡
Básicamente dos eran los
objetivos a realizar allí, después
de la correspondiente preparación

2.- La elección del nuevo Coordinador/a
Mundial. Por primera vez en la
historia de la Asociación una mujer,
NOEMÍ BERTOLA, estará al frente
y coordinará el Consejo Mundial.
En su aceptación del cargo puso su
confianza en el Espíritu Santo para
que siga guiando e imprimiendo
carácter evangélico a toda la
Familia Salesiana. “Con la Promesa
ofrecí mi vida al Señor y no le voy a
decir que no, si es esto lo que
ahora me pide”.
¡Estamos en
buenas manos!

“Maria és el camí més segur, el més curt i el més perfecte per anar a Jesús”.
(Sant Lluis de Monfort.)
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Porqué yo, religioso, os
preguntaréis en este Congreso, y yo
también me lo preguntaba inicialmente
allá por el mes de junio cuando se
tuvieron que dar los nombres.
Sencillamente como Delegado de mi
Inspector, para acompañar a vuestro
Coordinador, Jaume, como lo vengo
haciendo desde hace 5 años. Sabréis que
al Congreso, cada 6 años, cada Provincia
está representada por su Coordinador/a, y
según el número de asociados por Provincia
alguien más de su Consejo, y su Delegado ó
Delegada FMA. De esta forma establecida, los
religiosos/as nunca superamos un tercio del
Congreso.
Nuestro Rector Mayor inauguró, clausuró
y acompañó las diversas sesiones del
Congreso y los diversos actos cotidianos de
rezar y comer en familia. Quiero destacar el
magnífico ejemplo y testimonio que supuso
verlo siguiendo las sesiones activamente, junto

con las otras personas que por sus cargos
institucionales presidían la mesa del Congreso.
Se visualizó claramente que cuando escribe
documentos, primero ha practicado la doctrina
expuesta en ellos. El es el primer creyente y
más ferviente defensor de la Familia Salesiana.
Acabo con sus palabras :”Este es el
tiempo de los laicos/as, vuestro tiempo
queridos/as Cooperadores”.
Angel Cabello
SDB Delegat provincial de SSCC

“No vaig saber el que era estimar Jesús fins que vaig posar el
meu cor en els peus de Maria”. (Guillerm Faber.)
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Impressions sobre la visita de Don Bosco

Article d’opinió

*

Aquestes son les impressions que s’han rebut sobre la visita de Don Bosco a la nostra província.
- En quin moment vas visitar l’Urna?
- Explica alguns dels sentiments que et va produir aquell moment.
Francesc Grabulosa.
Coordinava amb d´altres salesians, la visita
de la Relíquia de Don Bosco a Barcelona.
1.- Em va impactar la "carta" dirigida als
joves, que era llegida, explicada i comentada
pels diferents professors de les escoles
salesianes que visitaven Don Bosco.
2.- Antics Alumnes, emocionats, recordant la
seva vida als diferents col!legis i que venien
a "veure" Don Bosco, pare i mestre. Uns exalumnes meus (perdoneu) emocionats,
alguns ploraven perquè "repassaven" en veu
alta i confidencialment la seva vida salesiana
d´agraïment per tot el que són ara i que ho
deuen a Don Bosco.
Molt reconfortant !

3.- Trobar nois i noies de diferents àmbits als
qui podies explicar qui era Don Bosco.
4.- Mestres, Salesians Cooperadors i
Família Salesiana, tots "vibrant
emocionadament" per la visita.
5.- Finalment: Poder acompanyar el Bisbe
de Sant Feliu que expressava la seva
satisfacció i alegria de poder participar.
Com a salesià, he estat un servidor, com
molts d´altres "a peu d´Urna” i manifesto el
goig de ser salesià i un sentiment joiós com
el de tanta gent.
Don Bosco ens comprometia a seguir
endavant, a viure amb fidelitat el seu
carisma: amor als joves, a la gent i amb
alegria !

Des de Badalona
El passat dia 9 de novembre a les 10h de la nit, els salesians cooperadors de Badalona
acompanyats per un grup de catequistes i algunes persones vinculades a la Comunitat
Cristiana ens vam trobar per pregar al
voltant de Don Bosco. Amb una pregària
senzilla, però, intensa i amb un clima de
silenci vam acompanyar i acollir la
relíquia.
Vam acabar l’oració sentint que l’esperit
de Don Bosco ens empeny a reprendre
amb més força els nostres compromisos.

Miquel Armengol (Sant Boi)
1.- Vaig visitar l'urna en diversos moments (6, a Sarrià; 9, amb les CEP de Sant Boi i de Sant
Vicenç dels Horts; 10, a Meridiana; 11, a Martí-Codolar).
2.- El meus sentiments van ser de proximitat a D. Bosco i la seva causa; d'amor pels
joves, que s'acostaven amb molta estimació al seu amic, pare i mestre; d'acció de gràcies
per tot el bé que el carisma salesià fa a la nostra societat i a les esglésies locals en què està
incardinat; d'alegria, en veure com els joves el segueixen estimant.

“Qui confía en Maria no se sentirà mai defraudat”.( San Joan Bosco).
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Glòria Valls (Centre Don Bosco)
1.- Vaig visitar l’urna en quatre ocasions: a la
missa del dimarts al santuari, el mateix dimarts a
la pregària de Taizé, el dimecres a la tarda amb
les ADMA i el dijous a l'espai de pregària amb la
Comunitat Inspectorial de les FMA.
2.- Ha estat una oportunitat de celebrar junts tot el
que ens va donar Don Bosco: el seu carisma,
missatge, opció de vida... i de sentir-nos més
propers i renovar compromisos.
En aquest sentit crec que ha valgut la pena, però
no tinc molt clar que fos necessari el símbol físic
de l’Urna.

Begoña Simal (Meridiana)
Intensíssim cap de setmana de trobada amb don
Bosco! malgrat la indiferència inicial quan ens
anunciàren la seva vinguda, la visita del Pare i
Mestre ha fet remoure l'espurna de la vocació, del
compromís pels joves. L'entrada a la parròquia
Sant Joan Bosco, la fantàstica celebració amb els
infants, la massiva celebració de la tarda, el comiat
a Martí Codolar... Gràcies don Bosco per la visita,
gràcies pel teu testimoni i per la teva gran família.
Restaràs per sempre entre nosaltres.

Isa ( Badalona )
Durant aquella setmana vam visitar la urna de Don
Bosco en més d'una ocasió: amb els profes de
l'escola vam fer una petita celebració molt viscuda i
compartida a Sarrià; amb els grups de
cooperadors, de Llars Don Bosco i les catequistes
vam compartir també a Sarrià una bona estona de
pregària; i amb els joves dels grups, vam varticipar
de l'eucaristia a la parròquia i del recés a Martí
Codolar.
Tots van ser moments emotius. Però personalment
ho vaig viure amb més intensitat al costat d'aquells
joves que també estan descobrint Don Bosco i el
que suposa viure en salesià en les seves vides.
Ells t'ajuden a mentenir viu aquest esperit i et
recorden per què un dia vas optar per aquesta
vocació.

“Maria es la dona de la il.luminació. ¡Quina vocació! ¡il.luminar aquest
món fosc amb la llum de Déu!”. (Rvdo. P. Molina, L.D.)
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Rafa Rodríguez (Badalona)
- En aquest aspecte podríem dir que jo vaig
ser un privilegiat, ja que vaig tenir la
oportunitat de visitar-la pràcticament cada
dia. El divendres després de la seva
arribada a la Parròquia de Maria Auxiliadora
de Sarrià, vaig poder participar allà mateix
en una pregària que vam preparar des del
Centre de SSCC de Badalona. Durant la
setmana, com a membre de la comunitat
educativa de Salesians de Sarrià, vaig
poder acostar-me a la figura de Don Bosco
acompanyat dels grups d’alumnes que
anaven passant per visitar-la i amb els
professors i personal de la casa que ens
vam aplegar en una senzilla i emotiva
pregària.

de Don Bosco em generava més reserves
que grans expectatives. Quan em vaig
acostar per primera vegada a l’estàtua de
Don Bosco, amb l’església buida, davant de
l’altar i amb un silenci aclaparador, la
primera sensació que vaig sentir va ser un
sentiment d’un profund respecte. Llavors
vaig adonar-me que a vegades és difícil
valorar com et sentiràs en una determinada
situació abans de viure-la. En el moment de
la pregària amb els germans cooperadors al
voltant de l’estàtua de Don Bosco, vaig
sentir que allà es respirava “salesianitat”, es
notava que allà ens unia a tots un mateix
esperit; una comunió de persones que
sentien aquella presència que en moltes
ocasions ens havia tocat el cor i canviat la
vida...

- Haig de reconèixer que, en un principi, la
idea de la visita de l’urna amb les relíquies

! De boca a orella
En aquest espai podem compartir
aquells materials, pel.lícules,
webs, cançons, llibres, imatges,
notícies, ... que ens han agradat i
creiem que poden ser interesants
pels altres. Podeu enviar les
vostres resenyes a
mercefrancesc@gmail.com

*
Els articles i les propostes
*
publicades en aquestes seccions, són
opinions personals i poden no reflectir
l’opinió de l’Associació de SSCC.

CD Música:
Fa poc que s’ha editat el nou disc “Veus per
a una nova evangelització”. És un recull de
diferents estils i diferents autors. És va presentar a
l’esglesia del Pi de Barcelona on quasi tots els
seus autors van ser presents per oferir-nos les
seves cançons.
Mercè

En el dubte ets llum, en la tristesa consol i refugi en els perills”.( Blosio.)
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“Els contes de l’Àngel”: Cuento de la solidaridad.

- ¿Puedes decirme cuánto pesa un copo de nieve? -preguntó un gorrión a
una paloma.
-

Nada de nada –fue la respuesta.

-

Si eso es lo que piensas debo contarte una historia, dijo el gorrión: Estaba
yo posado en la rama de un abeto, cerca de su tronco, cuando empezó a
nevar. No era una fuerte nevada ni una ventisca furibunda. Nada de eso.
Nevaba como si fuera un sueño, sin nada de violencia. Y como yo no tenía
nada mejor que hacer, me puse a contar los copos de nieve que se iban
asentando sobre la rama en la que yo estaba. Los copos fueron
exactamente 3.741.952. Al caer el siguiente copo de nieve -sin peso alguno
como tú dices- la rama se quebró.

Dicho esto, el gorrión se alejó volando.
Y la paloma, toda una autoridad en la materia desde la época de Noé, quedó
cavilando sobre lo que el gorrión le contara y al final se dijo: “Quizás tan sólo sea
necesaria la colaboración de una persona más para que la solidaridad se abra
camino en el mundo”.
(Kurt Kauter)

El verdadero heroísmo no consiste tanto
en hacer algunas obras extraordinarias, sino en
vivir intensamente cada obra del día, cada
acción y cada momento como si fuera el último,
como si de ellos dependiera el destino de la
humanidad. Cuando te levantas en la mañana,
Dios ya ha colocado para ti un escenario
maravilloso para que vivas un día en plenitud:
ahí está el estallido de los colores en el
amanecer, los cantos de los pájaros, la firmeza
de los árboles, la sonrisa de las flores, el olor
del cafetito, el aire que ensancha tus pulmones,
el don gratuito de la vida y de las personas que
te rodean… Todo te lo brinda generosamente.
Todo lo pone a tu servicio para que tú también
sirvas, en la ofrenda interminable de los
pequeños detalles. Recuerda las palabras que

solía repetir la Hermana Teresa de Calcuta: “A
los niños y a los pobres, a todos los que sufren
y están solos, bríndales siempre una sonrisa
alegre. No les brindes sólo tus cuidados,
bríndales también tu corazón. Tal vez no
podamos dar mucho, pero siempre podemos
brindar la alegría que brota de un corazón lleno
de amor”.
Un saludo cariñoso, una palabra de
aliento, una sonrisa, un abrazo…, pueden
cambiar una vida.
Angel Asurmendi
SDB Provincial Barcelona.

“A Maria li demostrarem el nostre amor treballant pel seu
fill Jesús, amb Ell i per Ell”. (Mare Teresa de Calcuta)
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Salvador Chichierchia

Soc en Salvador
Chichierchia, salesià
cooperador del centre de
Sant Antoni. Ara esteu
pensant: vaja un
descobriment ! Ja sé que
m’he dirigit a tots vosaltres
en diferents ocasions, fins i
tot a l’abril del 2010 feia
una mica de presentació,
per aquest motiu no vull estendrem gaire en
aquest aspecte, només dir-vos que aquest any
he complert els 74 i que el 2015 farà 50 anys
que comparteixo vida amb la Maria Àngela, i en
la paraula ‘vida’ podeu llegir tot el que se us
imagini, alegries, tristeses, filles, nets,
espiritualitat, treball, lleure, anhels de país, de
tal manera que no puc ni imaginar-la en un altre
context.
Com a salesià cooperador podria dir que
vaig començar fa 35 anys tot i que la promesa
només fa 22 anys que la vaig fer. Aquesta és la
segona vegada que soc membre del Consell
Provincial. D’aquesta segona estada, aquest
curs es compliran els 6 anys com a
administrador provincial i com ja sabeu aquest
és el temps màxim de permanència en un
càrrec que marca el nostre PVA.
El fer d’administrador durant aquest 6
anys
m’ha permès reunir-me mensualment
amb un grup de persones amb una gran
capacitat de treball i una visió renovadora de la
missió que Don Bosco tenia preparada per la
nostra Associació. Una tasca tan poc gratificant
com la d’administrador s’ha vist compensada
per la proximitat i afecte de tots els membres
del Consell.
El proper curs hi haurà una renovació
important del Consell Provincial i nous
membres prendran el relleu dels que acabem el

Parlem amb ...
nostre servei. Vull animar molt especialment a
les persones joves de l’Associació a donar una
mica de temps com a membres del Consell,
que a part de l’enriquiment personal que
suposa , poden aportar renovació i dinamisme
a la missió que ens va encomanar el nostre
fundador.
Ja que he tingut el privilegi de poder
servir l’Associació durant aquest temps, privilegi
que m’heu concedit tots vosaltres, no puc
acabar sense donar-vos les gràcies pel suport
que he tingut en totes les propostes que en la
meva àrea s’han anant presentant, però més
encara
pel regal que ha suposat el poder
aprofundir en el coneixement de l’Associació i
d’aliment per a la meva espiritualitat salesiana.
Una forta abraçada a tots.
Salvador Chichierchia. SSCC
Centre de Sant Antoni
n

♧

Esdeveniments familiars

Des de la publicació de l’últim
butlletí s’han donat els següents
esdeveniments:
- Ens han deixat per anar a la
casa del Pare:
- La Fina Jover, FMA del centre de
M. Mazzarello. ( 24 agost 2012 )
- El Josep Ezquerra, SSCC del
centre de Sant Antoni (21 setembre
2012)
- El pare de la Tere Carulla, SSCC
del centre de Terrassa ( 8 octubre
2012)
Preguem per ells.

“Si Crist és l’ànima de la nostra religió, Maria es el seu perfum”.
(Palacio Valdez.)
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“María es como el arco-iris, señal de reconciliación entre Dios y los hombres. (San Antonio de
Padua)
“Maria es como un capullo de rosa que abre sus pétalos en pleno invierno. (San Antonio de
Padua)

“Maria es como un incienso que esparse suaves aromas. (San Antonio de Padua)

“Maria es un ciprés que se eleva sobre todos los árboles del bosque.” (San Antonio de Padua)
“María es como la estrella de la mañana en medio de la oscuridad de las nubes. (San Antonio de
Padua)
“La grandeza de María reside en su humildad. (Madre Teresa de Calcuta)
“María es la esperanza de aquellos a los que no les queda ninguna” (San Efrén)
"Jesucristo, ... nos hizo herederos de lo más precioso que tenía, su Santa Madre" (San Juan
María Vianney)
“Puesto que Dios nos dio a su Hijo por Ella, ir a El por Ella.” (Edel Quinn)

¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna
otra cosa?!” (Nican Mopohua)
“María es el camino mas seguro, el mas corto y el mas perfecto para ir a Jesús”. San Luis
de Monfort.
“No supe lo que era amar a Jesús hasta que puse mi corazón en los pies de María”.Guillermo Faber.
“Quien confía en María no se sentirá nunca defraudado”.- San Juan Bosco.
“María es la Mujer de la iluminación. ¡Qué vocación! ¡iluminar este mundo oscuro con la
luz de Dios!”.- Rvdo. P. Molina, L.D.
“A María, nuestra Madre, le demostraremos nuestro amor trabajando por su Hijo Jesús,
con Él y para Él”.- Madre Teresa de Calcuta
“Si Cristo es el alma de nuestra religión, María es su perfume”.- Palacio Valdez.
En la duda eres luz, en la tristeza consuelo y refugio en los peligros”.- Blosio.
“Antes, solo, no podías... Ahora, has acudido a la Señora, y con Ella, ¡qué fácil!”.- San
Josemaría Escrivá de Balaguer.
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