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El primer de tots els manaments
Editorial

Ara que estem immersos, des de la Província, amb el tema del nou PVA,
m’agradaria reflexionar sobre l’origen de la nostra existència com a
cristians. Quan els mestres de la Llei, van preguntar a
Jesús, quin era el primer de tots els manaments, Jesús
va respondre: “El primer és: Escolta, Israel el Senyor és
el nostre Déu, el Senyor és l’únic. Estima el Senyor, el
teu Déu, amb tot el cor, amb tota l’ànima, amb tot el
pensament i amb totes les forces. El segon és aquest:
Estima els altres com a tu mateix. No hi ha cap
manament més gran que aquests (Mc12,29-31).” Va
resumir els més de 600 manaments, normes, decrets,
lleis, etc., que tenien els jueus en només dos. Malgrat
la simplicitat i claredat de les paraules de Jesús, al llarg
dels segles, els cristians, ens hem entestat contínuament a marcar el
ritme de la nostra vida amb múltiples reglaments, decrets, dogmes, i un
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“On n’hi ha dos o tres reunits en el meu nom, allí estic jo enmig d’ells”
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llarg etzètera de normatives, sempre però, per
al nostre bé i la millor organització de les
nostres comunitats.
Arribats a aquest punt, podeu pensar que em
vull carregar la feina de tants legisladors,
pedagogs, liturgistes, teòlegs, etc. , que al llarg
del anys han estat pensant de quina manera
ens podien facilitar la feina de viure feliçment.
És de calaix que necessitem normes per a
conviure, només cal veure aquest escrit meu,
que òbviament, està regulat per unes normes
d’ortografia sense les quals els altres no em
podríeu llegir i entendre el que vull dir. Algú em
va recordar, fa poc, que en el meu discurs de
presa de possessió com a Coordinador
Provincial vaig dir que jo era de la generació
del 68 (tenia 17 anys). La generació del 68, per
als qui sou més joves, va ser un cant a la
llibertat i a trencar les normes establertes per
una societat excessivament encotillada. Però

un cop ens ha passat la febrada de la joventut,
que només es cura amb els anys, som
conscients que sense lleis no podríem viure, tot
i que segueixo pensant que n’hi ha massa.
Tornem amb la reflexió, cada vegada que ens
canvien un dirigent, sigui religiós, laboral o
polític, acostuma a portar les seves normes. El
que abans era blanc ara és negre i
evidentment potser, ni és blanc ni negre, sinó

gris. Tot depèn dels ulls amb què ho miren;
quan no ens posem d’acord, hem de demanar
a una tercera persona que decideixi per
nosaltres de quin color és. Al final resulta que
la nostra felicitat, benestar, economia, salut,
etc., dependrà d’una tercera persona que ni
coneixem, ni ens coneix, però segons les lleis,
pot decidir per nosaltres . Per això continuo
pensant que estem massa regulats i també
m’atreveixo a dir el perquè. Hem de tornar als

orígens d’aquells primers cristians, que primer
de tot s’estimaven i a partir del seu amor entre
ells, girava la seva vida comunitària. Ara, en
temps de quaresma, és un bon moment per a
recordar el que ens va dir Jesús: “Estimar és
tota la llei”. Aquesta és la pauta que hauríem
de fer servir i segurament no necessitaríem
tantes lleis. D. Bosco això ho tenia clar, va
estimar tant, fins a donar la vida per als seus
joves.
Finalment celebrarem la Pasqua que és la
demostració d’amor més gran de tots els
temps: Donar la vida per als altres. Només que
ens deixem estimar una mica per Jesús, segur
que la nostra vida serà millor. Que tinguem tots
una bona Pasqua!
Albert Franch i Martínez

“Aquell que perdi la seva vida per la meva causa i per l’evangeli, la salvarà”
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9è Sopar Solidari
Des del centre de Meridiana

El divendres dia 6 de febrer, a la parròquia
Sant Joan Bosco es va celebrar, com cada
any el sopar solidari.
Aquest any en la seva novena edició el soparespectacle organitzat per Vols Navas va tenir
una audiència important, sobretot, tenint en
compte que feia força fred.
El projecte triat per aquest any és "Escola
Cinkassé, escola per a tothom". Aquest poblet
està situat a una zona rural del país de Togo i
esperem que ben aviat tingui ampliada la seva escola.
Aquesta escola va ser construida l'any 2011. Aquesta escola
dóna formació a més de 300 alumnes . Ara es vol ampliar
l'escola de secundària en 10 aules, una aula d'informàtica i
també un bloc de serveis administratius que ja es troba en
construcció. Aquestes obres tenen un cost total de 200.000 !.
És un cost important, però la implicació de diferents obres
salesianes de la inspectoria facilitarà que això sigui possible.
El sopar va consistir en arròs blanc amb salsa de tomàquet i,
de postre, uns excel.lents pastissos que desinteressadament
van aportar alguns parroquians/nes.
En Manu i en Julito van animar la festa en tot moment ,
cantant, ballant i presentant tots i cadascun dels participants
de la nit.
Els espectacles van ser variats i molt amens : balls de saló
per part del Ramon i la Toñi, màgia pel mag Marc i en Jordi i
també música per part d'uns joves de la parròquia.
Els cooperadors vam participar en el sopar fent-nos-hi
presents una bona part del grup i amb l'actuació d' en Jordi
Corbalan com a jove mag.

Vam passar-ho d'allò més bé!
Salesians cooperadors Meridiana

“És més feliç el qui dona que el qui rep”

3

♡

Associació Juvenil Esquitx
Des del centre de Sabadell

!"#$%&'%()!#*'+,-&(.%,(&%/'"%(
**&&((01(*)2).%,,
Data de fundació: 1990
L'Associació Juvenil Esquitx és una entitat sense
afany de lucre que treballa en favor de la inclusió
social de la infància, l'adolescència i els joves, a
través de l'educació en el lleure i l'acció social. El
seu treball es desenvolupa des de diferents àmbits,
com ara:

InserJove: La finalitat d'Inserjove és acompanyar i
orientar joves, majors de 16 anys, amb dificultats
d'inserció laboral en un procés per millorar les
seves possibilitats d'accés al món laboral,
treballant les competències bàsiques i transversals
requerides quan s'accedeix al mercat laboral.

Esplai diari: És una activitat extraescolar de
dilluns a divendres. S’hi ofereix un espai de lleure,
on es treballen molt els hàbits personals i el reforç
escolar.

Extraescolars al CEIP Andreu Castells: l’Esplai a
l’Escola de dilluns a divendres, oferint activitats de
jocs, manualitats, teatre, dansa i l’hora del conte.

Colònies d’estiu: Són deu dies de colònies durant
el mes de juliol, en un entorn proper a la natura.

Casals de vacances: Durant les vacances de
juliol, setembre i desembre oferim casals de dilluns
a divendres en un horari semblant al de l’escola.

Esquitx jove: Projecte adreçat a adolescents entre
13 i 16 anys, de dilluns a divendres, on s'hi ofereix
un espai d'estudi i d'activitats de lleure educatiu.

“Tracteu els altres com a vosaltres us agradaria ser tractats”
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Des del curs passat el centre de SSCC va
escollir l’entitat Esquitx com a projecte
apostòlic de centre, per diversos motius:
1) Per atendre els joves i d’entre els

joves, els més necessitats.
2) Per aconseguir unió en la missió a

través de la col"laboració i implicació
dels SSCC del centre en el projecte.
3) Per recuperar el vincle o unió amb una

entitat que anys enrere havia format
part de l’Obra Salesiana de Sabadell
(actualment forma part de la Fundació
Pere Tarrés).
La implicació en el projecte és diversa,
cadascú des de les seves possibilitats:
1) Llegint en els grups les notícies del

butlletí i pregant pel projecte.
2) Aportació econòmica.
3) Treballant en el centre

professionalment : actualment hi ha
treballadors que són SSCC.
4) Desenvolupant tasques voluntàriament

al llarg de l’any. En l’actualitat el titular
de l’entitat i l’administrador són SSCC
del centre que desenvolupen la seva
activitat voluntàriament.
Esperem i somiem que el camí iniciat
sigui la llavor d’un nou centre salesià.
Pregarem i treballarem perquè si Ell ho vol
i amb la seva ajuda i intercessió sigui així.

“Estima al proïsme com a tu mateix”
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Una setmana d’estiu a Taizé
Des del centre de Don Bosco

Aquest estiu passat vàrem passar una setmana
a Taizé. Com segurament sabeu, "l'especialitat"
de Taizé són els joves, però també els adults hi
tenen cabuda (sobretot si són acompanyants
de joves), així com les famílies amb fills fins a
catorze o quinze anys. Fa uns anys ja vàrem
explicar com es passa una setmana en família
(http://olinda-2006.blogspot.com.es/). Us volem
explicar com és una setmana a Taizé per als
adults i per què creiem que, com a salesians
cooperadors, té molt de sentit fer aquesta
experiència.

fins que les campanes criden a la segona
pregària comuna (migdia, a les 12:20 h) i el
dinar. Els adults centren la seva activitat a una
mateixa carpa i allí fan els àpats i les activitats
en comú o en grups. Després de dinar hi ha
"carrefours" i reunions de grups. Els adults
acostumen a tenir reunions de grups per

Cada estiu hi ha una temàtica que es repeteix
setmana a setmana, ja que el més
recomanable és passar una setmana (de
diumenge a diumenge). Durant l'estiu de 2014
la dinàmica dels adults (a partir dels trenta

anys) s'ha centrat en el tema que proposa
la Carta de Taizé 2012-2015: "Buscar la
comunió visible de tots els qui estimen el Crist",
a partir dels llibres de Lluc: el seu Evangeli i els
Fets dels Apòstols. Així, després de la pregària
comú del matí (a les 8:15 h) i l'esmorzar, un
germà fa una introducció bíblica que acaba
amb unes preguntes per a la reflexió
personal. Amb la introducció bíblica, en anglès i
traduïda a altres llengües pels sempre soferts
traductors voluntaris, es donen uns breus
materials facilitadors: el passatge de l'Evangeli
del dia, un petit text del germà Alois (l’actual
prior de Taizé), i unes preguntes per a la
reflexió personal i pistes per a la posterior
reflexió en grup.

compartir la reflexió personal a partir de les
15:30 h i fins a les 17:45 h. Els grups
s'acostumen a formar per llengües, de manera
que tothom en el grup parli la mateixa o com a
molt se'n parlin dues, però tot evitant
traduccions per facilitar la dinàmica de grup. I
gairebé sempre els grups tenen una barreja de
nacionalitats (i confessions) molt enriquidora,
amb independència de la llengua. La darrera
estona de la tarda és el moment dels
"carrefours", que són trobades més nombroses
sobre temes específics i que van canviant
durant l'estiu: des de l'experiència d'un
europarlamentari a una cooperant, passant per
tallers d'espiritualitat o de reflexió sobre

La resta del matí, després de la introducció
bíblica, es dedica a aquesta reflexió personal

“Jo soc el camí, la veritat i la vida”
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esdeveniments d'actualitat. A les 19:00 h ja es
reparteix el sopar i el dia comença a cloure
amb la pregària del vespre (20:30 h).
La setmana a Taizé, per a tothom, té el punt
culminant amb les pregàries de divendres i
dissabte al vespre. Divendres és la "pregària de
la creu", rememorant així cada setmana la mort
del Crist com fem el Divendres Sant. La
pregària segueix al voltant de la creu durant
algunes hores. Dissabte es fa la "celebració de
la llum" que ens porta la vida i llum pasquals
després de l'experiència de mort de divendres.
L'espiritualitat de Taizé ens agrada i ens ha
acompanyat en la nostra salesianitat des de fa
més de trenta anys. Taizé no és un moviment
en si mateix, sinó un espai de trobada per a la
reflexió i la pregària, compatible amb moltes
maneres de viure la fe i maneres d’actuar. A
Taizé i a les seves trobades hem conegut,
descobert, entès i compartit com viuen la seva

fe cristians catòlics (que de catolicisme també
n’hi ha varietats...) i d’altres confessions. A
Taizé s’esborren moltes de les diferències que
hem anat construint al llarg dels anys, entre
congregacions, confessions, estils, països i
llengües. Com a salesians, a més a més, ens
torna bojos veure milers de joves convivint i
compartint la fe i la vida, perquè ells i elles són
els destinataris. Un d’aquells dies d’estiu, fins i
tot pensàvem que “una setmana a Taizé” de
tant en tant hauria de ser “obligatòria” per a tots
nosaltres (salesians cooperadors, FMAs i
SDBs) , que ens faria molt bé!
Us animeu a viure una setmana a Taizé?
Esteve Fernández i Pitura Callao
Centre Don Bosco (Sarrià-Barcelona)

Aquest article es basa parcialment l’escrit "Una setmana a Taizé" publicat
al blog Pren-te Temps on trobareu unes quantes fotos més.
Enllaços relacionats:
•
•
•
•
•
•

Web de la Comunitat de Taizé
Pregàries de Taizé a Sarrià
“A Roma, Trobada Europea de Taizé” (post)
“Trobada europea de taizé a Praga” (post)
“Una setmana a Olinda (blog)”
“La màgia dels cants de Taizé” (post)

“Si vosaltres estimeu només a aquells que us estimen,
¿quina recompensa tindreu?
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Visita de família
Des del centre de M.Mazzarello

El passat mes de gener vam visitar el matrimoni
Amadeo Clarà i Maria Pineda, cooperadors del
nostre centre, que per causes del seu delicat
estat de salut i al mateix temps residir a la
població de Castellbisbal, els és impossible
assistir a les reunions i a altres activitats en les
que participa el grup. Encara que per via
telefònica o a través del correu electrònic
procurem estar propers i mantenir-los informats
de la vida del centre i de l’Associació,
considerem que no es suficent i per això vam
decidir visitar-los, el que és un compromís del
nostre grup, que queda recollit en la dimensió
apostòlica del nostre projecte de centre.
Ens van acompanyar a més a mes, Sor Lea
Hernández i el nostre coordinador Albert Franch.
Amb quanta estimació i emoció vam ser
rebuts!!!! el mateix que vam sentir tots nosaltres
al veure’ls. Maria anava agafant-nos les mans,
ens donava petons, abraçades amb un fervor
que tant Amadeo com nosaltres no vam poder
evitar que les llàgrimes vinguessin als nostres
ulls, per la tendresa i l’alegria que sentíem.
Vam ser amb ells més de dues hores comentant
vivències personals i les compartides amb el
grup i amb l’associació, moments inoblidables
que ens demostren la gran família que som.
Com tota reunio familiar no va ser un adéu sinó
un fins la propera vegada.
Centre M. Mazzarello

“Pare, perdonal’s, perquè no saben el que fan”

8

Llars don Bosco
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Barcelona Magic Line

!

Desde Meridiana

Segon el calendari previst el dia 1 de març de 2015 es va realitzar la Barcelona
Magic Line (BML) organitzada per l'Obra Social de Sant Joan de Déu.
Finalment vam participar 753 equips en alguna de les modalitats (de 10 a 40 km)
amb un total de 10.000 caminants. S'han recaptat 216.262 euros per als diversos projectes de
l'Obra Social. Aquí teniu la pàgina web on trobareu més informació:
http://www.barcelonamagicline.org/ca
Tal com estava previst l'equip 021 era Llars don Bosco-Meridiana. Gràcies al suport econòmic
varem recaptat un total de 860 euros sobre un repte proposat de 750. Així, doncs, moltes gràcies a
totes i tots els col.laboradors.
El nostre equip estava format per la Reyes Linares, Yolanda Cebrián, Pili Pérez, Sergi Martínez,
Jordi Gerona i Andreu Ibarz. Nosaltres vam iniciar la caminada a les 07.10 del matí (sortida a Can
Cuiàs) i la nostra arribada va ser a les 17.25 hores. Un total de 10 hores i 15 minuts per 40 Km amb
un desnivell positiu de més de 1.500 metres. Climatològicament el dia ens acompanyà molt i vam
viure una gran festa de la solidaritat.
Us animem a tots per a la propera edició.
Gràcies!
L'equip Llars don Bosco-Meridiana

Pas de l'equip pel Carmel
“Dona, aquí tens el teu fill” “Aquí tens la teva mare”
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Pas de l'equip pel Tibidabo

Pas de l'equip per la Creueta del Coll

ʒ

Benvinguts !!!!
Des de coordinació de Llars

Hoy, 14 de marzo del año de nuestro
Señor 2015, hemos celebrado felizmente
el bautizo del nuevo grupo de Hogares
Don Bosco en Terrassa. Un grupo
formado por siete jóvenes y motivadas
parejas que traerán, sin la menor duda, un
soplo de aire fresco a nuestro Movimiento.
Nacen del seno del colegio de la ciudad,
con algún toque de Rocafort, y con el lujo
de contar con una pareja de consiliarios
como son Jordi Lleixà, SDB y Tere
Carulla, SSCC.
Desde la Comisión Inspectorial y desde
Hogares en pleno les hacemos llegar
nuestra más sincera bienvenida y
esperamos verlos pronto plenamente
integrados en la vida de nuestra
Organización.
Esta misma tarde hemos compartido con
todos ellos, y con el representante del
primer grupo, un rato de conversación y
sana alegría cristiana, haciéndoles la
entrega protocolaria de una vela y un
tarrito de sal.

"Vosotros sois la sal de la tierra,
vosotros sois la luz del mundo"
Y ya por puro chafardeo: a partir de hoy
contamos con dos generaciones de
hogareños de la misma familia. ¡Toma ya!
María y Manolo
Coordinadores

“És més fàcil passar un camell pel forat d’una agulla,
que entrar un ric en el regne del cel”
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El carisma salesià fet vida

Vida d’Associació
A continuación hubo un tiempo en el que se
invitaba mediante unas preguntas a reflexionar
personalmente sobre cómo vivimos cada uno
este carisma salesiano, seguido de un
encuentro por grupos donde poder compartir
nuestras experiencias e inquietudes. En estos
grupos, formados al azar, se pudo comprobar la
riqueza y la diversidad de la obra de Don
Bosco, y de todos los que nos sentimos
salesianos.

is
on
te
sti
m
m

Después de una breve presentación por parte
de Pep Alaman, varias personas presentaron
su testimonio sobre cómo han descubierto el
carisma de Don Bosco y cómo lo llevan a su
vida. En concreto, participaron Jordi Lleixà,
titular de la escuela salesiana de
Terrassa; Carmina Panera, de Salesianas
Terrassa y de la Fundación María Auxiliadora
de acción social; Marta Vázquez, responsable
del Centro Abierto de Martí-Codolar; Iñaki
Ortigosa, de los Grupos de Fe de Sabadell;
y Núria Fernández, salesiana cooperadora del
Centro de Sant Boi. Todos ellos resaltaron la
alegría de haber encontrado a Cristo a través
de Don Bosco y el servicio en las obras
salesianas, sobretodo entre los jóvenes con
más necesidades. Entre todos mostraron los
diversos ámbitos de actuación de la obra
salesiana: colegios, centros juveniles y
esplais, parroquias, y familia. También fue una
oportunidad para evidenciar la coincidencia
en la misión de los diferentes grupos que
participamos de ella.

Finalmente, muchos de los asistentes
acabaron la jornada compartiendo la comida y
el descanso en los jardines de Martí-Codolar.

So

El pasado domingo 8 de febrero tuvo lugar en
Martí-Codolar una jornada de formación dentro
de los actos del bicentenario del nacimiento de
Don Bosco. El tema era “El carisma salesiano,
hecho vida”. Estábamos invitados todos los
educadores de las obras salesianas, jóvenes
de los grupos de fe, miembros de la Movida
Juvenil Salesiana y de la familia salesiana.

El acto concluyó con la celebración de la
Eucaristía, presidida por Joan Lluís Playà,
que nos animó a seguir con fidelidad el
carisma de Don Bosco.

“No diran -mireu, aquí està- ni -allí està-,
perquè el regne de Déu està dins vostre”
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Exercicis espirituals de Poblet
Vida d’Associació

Els dies 20, 21 i 22 de Febrer un grup
d’unes 40 persones entre Salesians
Cooperadors i membres de Llars D. Bosco
ens vàrem retirar a Poblet per gaudir d’uns
exercicis espirituals, guiats per l’experta mà
d’en Jordi Latorre. A continuació copio
l’enunciat de la convocatòria.

Els Exercicis Espirituals són temps de
reanimació espiritual que Don Bosco
considerava la part fonamental i la
síntesi de totes les pràctiques de pietat.
Els Exercicis Espirituals haurien de ser:
- Entrenament per a la immersió en la
REALITAT. (Escoltar la paraula de Déu)
- Exercici en la LECTURA PROFUNDA
d’aquesta realitat (Discernir la “seva”
voluntat)
Crec que ho vàrem aconseguir.
El Divendres, després de sopar, la
pregària ens posà en situació de recolliment i
pregàvem perquè la paraula il"luminés els
nostres cors amb la llum de l’Esperit Sant i
sabéssim donar resposta a la seva crida. Amb
aquests pensaments i meditacions ens
retiràvem als dormitoris a descansar.

pausadament, abans de fer les conclusions i
els propòsits. De la mateixa manera amb el
tema de la tarda: “L’AIGUA VIVA DE JESÚS”,
i igualment el tema del Diumenge matí:
“SERVIDORS DELS ALTRES”.
Les pregàries del Dissabte matí i
vespre així com la del Diumenge matí ens
convidaven al recolliment i meditació.
Des de la meva experiència personal
us puc dir que vaig gaudir d’aquests exercicis
espirituals, vaig experimentar a través de la
lectura i la meditació aquest Amor que Déu
ens té; que no és un sentiment, si no un
compromís d’estimar-nos i vetllar per
nosaltres per sobre de les nostres infidelitats.
Aquest Amor gratuït, manifestat a través del
seu Fill Jesús i que ens convida a seguir-lo i a
participar d’aquesta gran obra de salvació.
La benentesa amb els germans i la
feliç convivència dels moments lúdics
agrupats especialment en els àpats, van
completar uns dies que podríem definir-los de
fantàstics.
El Diumenge al migdia celebràrem una
joiosa i eufòrica Eucaristia de cloenda
demanant Déu que ens ajudés a portar a la
pràctica els bons propòsits i també com acció
de gràcies pels Exercicis Espirituals.

Dissabte matí dos grans temes: Durant
la primera hora haviem de buscar un lloc
adequat per fer la lectura, aprendre a entrar
dins de nosaltres mateixos, relaxar-nos, saber
fer silenci interior, resar a l’Esperit que ens
il"luminés, demanar a Déu que ens parlés a
través de la lectura i que ens ajudés a portar a
la pràctica la seva paraula. El tema de
meditació i pregària: “JESÚS PA DE VIDA”.
Haviem de llegir-lo, meditar-lo i viure’l

“Quan donis almoina, que la mà esquerra ignori el que fa la dreta”

12

♡

Trobada de quaresma

Vam començar amb una xerrada sobre la figura
del “Bon Pastor”, on el Salva ens va enamorar
amb aspectes històrics i científics de la
mateixa. Va conectar l’evangeli amb la figura de
Don Bosco, un bon exemple de “Bon pastor”.
Després vam tenir una estona de silenci i
reflexió amb el suport de tot el material rebut.
Per acabar la tarda, vam tenir un moment
d’acció de gràcies i celebració del perdó. Els
capellans i la capella amb música instrumental
facilitaven la pregària i la conexió amb Déu.
Vam pregar pels germans en la fe que no
estaven amb nosaltres, ja sigui per altres
compromisos o per gaudir ja de la Casa del
Pare. Vam pregar també, perquè Don Bosco
ens contagiés a tots el seu esperit lluitador i
seguidor incansable de Crist.

Va m t e n i r l a p r e s è n c i a d e l “ S u p e r
Cristobal”, el nostre provincial, que ens va
acompanyar a la celebració del perdó i ens
va donar les “bones nits”.
Després de sopar vam disfrutar d’un espai
familiar, de jocs de tot tipus, cortesia de l’Albert,
el nostre coordinador, on Maria Mazzarello,
Don Bosco i l’associació eren preguntes i
respostes d’un innovador joc de la oca.

Vida d’Associació

Uy !!!!!!! la primera part del diumenge va ser
bonísima ,,,,, ja, ja, ja,
Vam començar amb una dinàmica anomenada:
“Parlem, parlem, ,,,” cortesia del Rafa.
Havíem d’agafar i contestar diferents targetes
amb preguntes sobre nosaltres, sobre el nostre
grup i sobre l’associació. Vam rotar per tres
grups diferents. Va ser molt enriquidor perquè
vam conèixer una mica la realitat que viu
cadascu dins el seu entorn i dins l’associació.
A un dels grups ens vam trobar amb una sscc
veterana, una joveneta de 83 anys. El seu
testimoni personal ens va emocionar a tots. Un
exemple de salesiana compromesa i ilusionada
amb la seva vida i el seu servei a la associació.
El seu nom es Manolita del centre de Badalona.
¡¡¡¡¡¡ Jo personalment li vull donar les
gràcies!!!!. Gràcies a exemples com aquest
segueix viva la nostra associació.
Abans de dinar, l’Albert ens va presentar el
renovat projecte de vida apostòlica. ens va
parlar de les diferents edicions. Dels
compromís apostòlic educatiu, de l’atenció
privilegiada als joves més pobres, a la família,
al matrimoni, ....
El PVA és el nostre llibre de VIDA.
Doncs ......ara ens toca fer-lo VIDA.
Rosalyn
Centre de Sabadell

“¿Per què et fixes en la palla que hi ha en l’ull
del teu germà i no veus la viga que hi ha en el teu?”
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FÒRUM D’ORGANITZACIONS CATÒLIQUES D’ADULTS
(el que coneixeu com a FOCA)

Vida d’Esglèsia

Sabeu que, des de fa uns anys, l’Associació de Salesians Cooperadors
formem part del Fòrum d’Organitzacions d’Adults. A més a més, no és
una simple participació pel fet de ser-hi, sinó que en formem part activa,
ja que hi som representats en la seva Junta i també fem els comentaris
de l’Evangeli l’últim diumenge de cada mes.
Amb aquest petit escrit, m’agradaria donar-vos a conèixer el que s’ha
anat fent; i també m’agradaria animar-vos a participar en les diferents
activitats que es duen a terme.
El passat 12 de febrer, i a la parròquia de Sant Pau del Camp, es va
celebrar la II Trobada de la Delegació d’Apostolat Seglar. Mn. Xavier
Morlans ens va fer una conferència amb el títol “Déu viu a la ciutat. Per
una espiritualitat laïcal evangelitzadora de la cultura urbana”.
Escoltar-lo a ell és animar-te a ser
evangelitzador en el teu dia a dia.
Sentint-lo parlar, hi va haver algunes frases que em van cridar
l’atenció i que em van fer reflexionar.
Aquí us en deixo una petita pinzellada:
! El laïcat estem cridats a viure en radicalitat i en
consagració (que no és més que viure amb
fidelitat).
! Cal que l’Església parli un llenguatge urbà, i per
això cal sortir per poder copsar aquest llenguatge.
! Cal que prengui la meva vida com a missió; jo no
he de ser voluntari, sinó missioner.
! Cal evangelitzar “persona a persona”. Aquí va fer
referència als números 127 i 128 de l’Evangelii
Gaudium (que rics i quina nova visió del que
significa evangelitzar...).
! La fe és un trobament amb Déu; no podem
encomanar la fe només per contagi si, al darrera,
no hi ha aquest trobament.
! ...
Llegir el document del Congrés Internacional de Pastoral
de les Grans Ciutats; el document de síntesi m’ha ajudat
a veure com l’Església viu a la gran ciutat.
Si en teniu oportunitat, i des de la meva petita aportació,
us aconsellaria que el llegíssiu.

“Aquell que estigui lliure de pecat que tiri la primera pedra”
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El 14 de març i també insistint en el tema de
l’evangelització, es va celebrar la Jornada
d’Apostolat Seglar de Catalunya, sota el lema
“Comunitat de deixebles evangelitzadors”.
Cal fer possible una transformació missionera
de l’Església, i per això és del tot important el
paper que tenim els batejats (EG 120).
D’aquestes jornades encara no en tinc cap
material, perquè no hi he pogut assistir. Quan
m’arribi, però, us el faré extensiu perquè així
n’estarem informats.

♧

Per últim m’agradaria fer-vos una recomanació
que ens va fer el mateix Morlans. Es tracta del
llibre Marcas en el camino. És el diari de Dag
Hammarskjöld (1905-1961), que va ser
Secretari General de les Nacions Unides i
premi Nobel de la Pau. Ell va ser assassinat
per voler fer de mediador entre dos móns ben
separats.
Fins ben aviat...
Mònica

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 mare del Pepe Agudo Candeas, SSCC del
centre de Sabadell ( 17 gener 2015)
- Sor Angeles Javierre FMA ( 8 febrer 2015 ).
- Paquita Vacas, SSCC del centre de Martí-Codolar
( 13 febrer 2015)
- Sor M. Lourdes Juaristi FMA ( 15 febrer 2015)
- Sor Carmen Huertas FMA ( 27 febrer 2015)
- Sor Hortensia Arambarri FMA ( 6 març 2015)
- Gilda Pardo, SSCC del centre de Don Bosco ( 10
març 2015)
- Sor Maria Camino Velasco FMA (10 març 2015)
Preguem per ells.

“No jutgeu els altres, si no voleu ser jutjats”
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Missioners.cat
Vida d’Esglèsia

Benvolguts/des,
Us adjunto una nova iniciativa de Blanquerna (ahir sortia
anunciat en alguns diaris del país) consistent en un portal
sobre els missioners catalans al món: http://missioners.cat/
Pot resultar molt útil per a molts àmbits que van des de la
sociologia, el treball a les classes de religió, grups, etc.
Si cerqueu Etiòpia, per exemple, trobareu el testimoni de
l'Alfred Roca, sdb.
Crec sincerament que és una molt bona eina que combina
els formats actuals, la informació religiosa i la importància
del testimoni cristià.
Gràcies!

Missioners.cat
El primer mapa interactiu multimèdia
de missioners catalans al món
Quants missioners catalans hi ha al món? En què han centrat la
seva tasca social? Per què van decidir fer de la missió la seva vida?
Aquestes i altres preguntes les podràs respondre interactuant amb
el mapa ....
“Vosaltres sou la sal de la terra”

Missioners feliços

Cordialment,
Andreu Ibarz
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“Els contes de l’Àngel”
LA MENTIRA DESCUBIERTA (Hecho real)
El Dr. Arun Gandhi, nieto de Mahatma Gandhi, escribe:
“Yo tenía 16 años. Un día mi padre me pidió que le acompañara a
la ciudad para asistir a unas conferencias. Me encargó hacer
algunos recados, entre ellos llevar el coche al taller. Me dijo:
-

Nos vemos aquí a las 5 de la tarde y regresaremos a
casa juntos.

Después de completar los encargos, me fui al cine. Me concentré
tanto en la película, que eran las 5.30 cuando me acordé. Corrí al
taller, conseguí el coche y me apresuré para encontrarme con mi
padre. Me preguntó:
-

¿Por qué llegas tarde?

Le dije: - El coche no estaba listo y tuve que esperar… Dije esto sin
saber que mi padre ya había llamado al taller.
Me dijo: - Algo no anda bien en la manera como te he criado,
puesto que no te he dado la confianza de decirme la verdad.
Voy a reflexionar qué es lo que hice mal contigo. Para pensar
sobre esto voy a recorrer a pie las 18 millas hasta nuestra
casa.
Vestido con su traje, empezó a andar por caminos intransitables.
No le podía dejar solo… así que yo
anduve 5 horas detrás de él… Viendo a
mi padre sufrir por una mentira estúpida,
decidí que nunca más iba a mentir.
Si me hubiera castigado, ¿hubiese
aprendido la lección…? ¡No lo creo!
Hubiese sufrido el castigo y hubiese
seguido haciendo lo mismo. Pero esta
acción fue tan fuerte que la tengo
grabada en mi memoria”.

“No he vingut a cridar als justos, sino als pecadors”
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Josep Mascaró
Parlem amb ....
Josep Mascaró, salesià. Actualment, a la
Parròquia Sant Joan Bosco - Barcelona.
Com activitats preferents: Catequesi inicial,
formació a partir del cinema, professor de
Bioètica a l’ISCREB i Delegat Inspectorial
dels Antics Alumnes.
- Com veig l’Associació? He de confessar
que ja porto uns quants anys sense una
presència més directa en els grups del
Salesians Cooperadors (SSCC). Més aviat
he estat en grups de Llars D. Bosco, “fills”
dels SSCC.

- Uns preciosos reptes: - Més que dir-vos com veig l’Associació
en aquests moments m’agradaria somiar com la veuria avui D.
Bosco.
Ser Salesià Cooperador ha deixat de ser, des de fa molt de temps,
aquella persona que ajudava les obres salesianes i a qui es
donava, en reconeixement, un diploma... Avui tenim la ferma
convicció que ser SC és una autèntica vocació. Això significa:
sentir-se cridat i enviat.
Sentir-se cridat: El gran repte que tenim com a SSCC és omplirnos de l’esperit evangèlic com el llegia i vivia D. Bosco. Quina
ocasió més providencial suposa aquest Bicentenari per a conèixer
millor D. Bosco, per reanimar el nostre esperit salesià, testimoniar
el sistema preventiu, la caritat pastoral, l’esperit de les
Benaurances...
Sentir-se enviat: El perill que tenim totes les institucions i famílies
és “seguir anar tirant”. Crec que el gran repte per als SSCC és que
sentir-se cridat suposi un compromís de vida. No ens podem
acontentar a participar en unes reunions i sentir-nos família si no
s’assumeix un compromís personal i comunitari. Només cal llegir
“l’alegria de Evangeli”. Com traduiria avui D. Bosco: “sortir a les
cruïlles” dels camins per a evangelitzar? A quines cruïlles ens crida
avui?
De ben segur que D. Bosco seria valent, agosarat. Segur que ens
demana una resposta generosa....

“Estimeu-vos els uns als altres. En això coneixeran que sou els meus deixebles”
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