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PRESENTACIÓ

Benvolguts membres de la família marista,
El campus de la Universitat novaiorquesa de Columbia és el lloc escollit per Chaim Potok per a la seva novel·la La Promesa. El llibre narra la
història de Reuven Malter, un jove curiós i reflexiu que estudia per a rabí, i del seu amic Danny Saunders, a qui les decisions que ha anat prenent durant la seva vida han acabat per apartar-lo de la comunitat jueva
hassídica a la qual pertany.
Al llarg del relat, Potok convida els lectors a pelegrinar amb Reuven i
Danny, acompanyant-los en les seves lluites i en els conflictes que inevitablement sorgeixen quan les tradicions de la seva fe xoquen amb els valors del món dels anys 50. La Promesa té molt a veure amb el tema de la
identitat ―encara que l’autor no fa servir mai aquest terme― i el camí
que tots hem de recórrer per assolir la nostra pròpia identitat.
Des dels temps del Concili Vaticà II, molts catòlics laics que lluiten
per trobar un nou espai dins l’Església han realitzat un viatge que no és
molt diferent del dels personatges de l’obra de Potok. Les raons són òbvies. Abans d’aquell històric esdeveniment eclesial, hi havia la idea que
només els sacerdots i els religiosos «tenien vocació», com solia dir-se,
mentre que els membres del laïcat no havien rebut cap crida específica
en les seves vides. Afortunadament, quan va arribar el moment de la
clausura del Concili, aquesta concepció errònia ja estava corregida i el
laïcat, almenys en teoria, havia tornat al lloc que li corresponia dins l’Església.

8
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Des d’aleshores s’ha treballat molt en la línia d’aclarir la identitat dels
laics i la seva funció dins l’Església. Costi el que costi, aquesta és una tasca que hem de dur a bon terme, perquè els documents conciliars són absolutament diàfans pel que fa a això: la crida a la santedat és universal;
per la gràcia del baptisme tots i cada un de nosaltres som part activa en
la missió única de l’Església: proclamar el Regne de Déu i la seva immanència.
En els anys posteriors al Concili, no poques persones que intentaven
resoldre la qüestió de la seva identitat van trobar en el carisma d’una o
altra congregació religiosa un port segur. També els religiosos i religioses estaven prenent consciència que els carismes que havien inspirat els
seus instituts durant tant de temps eren, en realitat, dons de Déu per a
tota l’Església.
Crec que el document Entorn de la mateixa taula - La vocació dels laics
maristes de Champagnat contribuirà en gran manera a il·luminar els nostres diàlegs sobre la vocació del laïcat en l’Església i, el que és més important, ens ajudarà a tots a fer passos decidits cap a una estima més
gran sobre el paper rellevant que el laïcat marista té avui en compartir
amb els germans la vivència del carisma i l’impuls apostòlic que va arribar a la nostra Església a través de sant Marcel·lí Champagnat.
En el document, elaborat pels membres de la comissió redactora, s’inclouen les reflexions d’un grup molt més ampli de laics maristes. El seu
contingut es basa també en l’experiència diària viscuda per homes i dones procedents d’arreu de l’Institut. Tot això dóna al text un sabor ric i
internacional; els múltiples testimonis personals que omplen aquestes
pàgines porten el lector a sentir més propers els temes presentats.

9
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Déu ha suscitat visiblement en els nostres dies vocacions de laics maristes. Ells trobaran en aquest opuscle una guia que els ajudarà a valorar,
cada vegada més, el regal que han rebut de Déu i els brindarà l’oportunitat d’analitzar en profunditat com a mínim tres elements que caracteritzen significativament la seva crida: missió, espiritualitat i vida compartida.
Us animo a llegir aquest document i a reflexionar-hi, tant de manera
personal com grupal. Tant de bo sigui la primera d’una llarga sèrie de
publicacions escrites per maristes laics de tot el món. Tant de bo ens serveixi a tots com a recordatori de la vitalitat i viabilitat del carisma que va
arribar a l’Església per mitjà de Marcel·lí i del qual cadascun de nosaltres
extraiem la nostra identitat de maristes germans i laics.
Vull donar les gràcies als membres de la comissió redactora pel seu
excel·lent treball: Annie Girka (L’Hermitage), Bernadette Ropa (Melanèsia), Carlos Navajas (Amèrica Central), José María Pérez Soba (Ibèrica),
Sergio Schons (Rio Grande do Sul) i els germans Afonso Murad (Brasil
Centre-Nord) i Rémy Mbolipasiko (Àfrica Centre-Est). Gràcies, també, a
Anne Dooley (Melbourne), que va formar part de la comissió durant una
bona part del procés, així com a Noel Dabrera (Àsia del Sud), que també va col·laborar en aquesta tasca, però que va morir abans de poder
veure-la acabada.
Gràcies, d’una manera especial, al germà Pau Fornells, que ha coordinat aquest projecte de principi a fi. Dubto que sense el seu esforç, unit al
dels seus companys, aquest document hagués vist mai la llum. Tots ells
han demostrat molta paciència i constància elaborant els textos, repassant-ho tot una i altra vegada, revisant la redacció i assegurant-se que es
complien els terminis. Certament ha estat un treball realitzat amb molt
d’amor.
10
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Vull expressar també el meu agraïment als components de la Comissió de Laïcat del Consell General i als germans Emili Turú, Pedro Herreros, Juan Miguel Anaya i César Henríquez, membres de la reestructurada Comissió de Missió i Laïcat, pels seus consells encertats i pel suport
constant que van oferir als qui participaven en el projecte. La meva gratitud, igualment, al germà Antonio Martínez Estaún, director de Comunicacions de l’Institut, que va recollir en imatges les tasques de la Comissió i va fer el disseny de la publicació.
Reuven Malter i Danny Saunders, els dos joves amics que protagonitzen la novel·la de Chaim Potok, van dur a terme un llarg i difícil pelegrinatge a la recerca de la seva identitat. Els que estimem l’estil de vida i
missió maristes hem recorregut tot un camí des del Concili Vaticà II per
construir les nostres identitats respectives i és ara quan està començant
a donar els seus fruits. El document Entorn de la mateixa taula - La vocació
dels laics maristes de Champagnat és una clara mostra d’aquesta realitat. El
meu desig és que el seu contingut enriqueixi la vostra comprensió de la
vida i missió maristes i estimuli la vostra fe.
Amb afecte,

Germà Seán D. Sammon, FMS
Superior general
Roma, 6 de juny de 2009
Sant Marcel·lí Champagnat
11
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INTRODUCCIÓ

A

quest document neix de
la vida. La força que
l’anima i la iniciativa de
la qual parteix és l’experiència
de molts laics de tot el món que
senten que Déu els crida a una
vocació: ser laics maristes.
És el fruit d’un llarg camí
d’escolta i reflexió que el món
marista ha anat recorrent des de
fa dècades. Les inquietuds
d’associacions d’exalumnes que
buscaven la seva identitat en una
Església renovada, els cursos
d’espiritualitat per a educadors i
mares i pares d’alumnes, els
processos de pastoral juvenil i de
solidaritat, l’aparició del

14

Moviment Champagnat de la
Família Marista, l’aprofundiment
en la missió compartida, la
canonització de Champagnat -un
carisma per a tota l’Església- i el
procés de l’Assemblea
Internacional de la Missió
Marista, que va culminar a
Mendes (Brasil), han estat alguns
dels esdeveniments més
importants que ens han ajudat a
anar comprenent, cada vegada
d’una manera més clara, el que
l’Esperit estava suscitant en molts
cors laics.
El Consell General, donant pas a
les línies d’acció del 20è Capítol
General, ha volgut plasmar tota
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aquesta experiència en un
document que, d’una banda,
certifica la realitat de la vocació
laïcal marista i, d’una altra, la
impulsa a seguir creixent. Amb
aquesta finalitat, el Consell va
crear una comissió internacional
formada per set laics i tres
germans, de diferents llengües,
cultures i històries personals, que
ha treballat en la seva elaboració
durant tres anys.
Aquest document vol ser una
resposta a la vida dels laics de
Champagnat; per això, l’hem
elaborat a partir de la seva
experiència: noranta-dos
testimonis de laics d’arreu del

DE LA
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món, alguns dels quals apareixen
en el text, han estat el material
bàsic des del qual hem descrit la
vocació laïcal marista i els
elements que la componen. Les
observacions d’altres laics de cada
unitat administrativa, així com el
que hem après a l’Assemblea
Internacional de la Missió Marista
i a les recents trobades de
formació conjunta i vitalitat
carismàtica, ens han ajudat a
millorar els successius esborranys
del document.
El nostre desig ha estat recollir el
que ja està succeint en molts cors,
presentar-ho al món marista i
animar a tothom a construir el

15
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futur. Hem redactat des del
«nosaltres» perquè és una
confessió, una experiència
compartida; per això, el
llenguatge vol ser més suggeridor
que rigorós i apel·la sobretot al
cor i no només a la raó. De
vegades caldrà anar més enllà de
les paraules, sempre limitades,
per arribar a la vitalitat que volem
reflectir.
Aquest document, tot i que s’ha
centrat en la vocació laïcal
marista, s’adreça a tothom,
germans i laics. No importa si
estan en recerca, si coneixen la
vida marista des de fa poc o si la
viuen des de fa anys. Volem oferir

16

un instrument per experimentar,
interrogar, aprofundir allò que es
viu, decidir i seguir caminant.
El text segueix un esquema
senzill. Partim de la constatació
base del document: Déu ha
suscitat vocacions de laics
maristes (capítol 1). Aquesta
vocació s’expressa en tres
elements carismàtics -missió,
espiritualitat i vida compartida-,
que s’integren en una única forma
de viure: ser laic marista (capítols
2, 3 i 4). La vocació laïcal marista
deixa pas, avui, a diverses
vinculacions amb l’Institut dels
germans, dipositaris del carisma
fundacional (capítol 5), i, com tota
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vocació, ha de ser promoguda,
formada i cuidada durant tota la
vida (capítol 6).
Aquestes pàgines no volen ni
poden tancar el procés de
creixement del laïcat marista. La
seva missió és ajudar que
l’Esperit, que bufa allà on vol,1
segueixi empenyent la nostra
història personal i institucional
envers el somni de Déu.
Per això, creiem que la millor
manera de valorar el document és
treballar-lo en grup, ja sigui de
laics o de germans. En realitat pot
ser una bona oportunitat perquè
uns i altres estiguin junts,

DE LA
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compartint vida. En acabar cada
capítol, oferim unes senzilles
preguntes que poden servir de
guia per a aquestes trobades.
El document es titula Entorn de la
mateixa taula. La imatge i
l’experiència de la taula
compartida és el gran símbol que
va proposar Jesús per explicar el
Regne de Déu. La taula de
l’Eucaristia ens reuneix entorn
d’Ell i el fa present després de dos
mil anys. De manera semblant, la
taula senzilla de La Valla
representa per a nosaltres,
maristes, el començament de la
nostra vocació. Germans entorn
de la mateixa taula, compartim el

1

Joan 3,8.

17
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treball, la pregària i la fraternitat;
com a la taula de les nostres
famílies, ens reunim per celebrar
la vida. En aquestes pàgines hi ha
un desig de convidar més
persones a seure entorn d’aquesta
taula, a tenir part en aquesta
família marista que Déu vol
seguir beneint.
Els membres de la comissió de
redacció hem format una
autèntica comunitat de fe, de
missió i de vida durant tres anys.

18

Certament ha estat un temps de
gràcia per a nosaltres. Hem estat
transformats per la missió
encomanada: la força i l’exemple
dels testimonis de tot el món, la
riquesa de la diversitat i, alhora,
del que és comú, l’enorme
vitalitat del carisma marista en el
món sencer, han convertit el
nostre cor. El nostre desig és que
el fruit d’aquest treball ajudi uns
altres a viure aquesta mateixa
experiència i contribueixi a
enfortir i estendre el carisma
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marista, obrint nous horitzons,
portant un optimisme renovat al
món marista i multiplicant els
llaços de fraternitat entre tots.
Demanem al Senyor que, malgrat
les limitacions d’aquest treball
que us presentem, sigui Ell qui
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obri els nostres cors i hi encengui
la passió per viure i transmetre el
regal preciós del carisma marista.
Que Maria, la nostra Bona Mare,
us acompanyi en la vostra lectura,
reflexió i pregària.
La Comissió

Aquest document el dediquem, d’una manera especial, a Noel Dabrera,
laic marista de Sri Lanka, membre d’aquesta comissió, home bo que ens
espera ja a la taula del Pare.

19
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Poble de Déu
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■ Diferents formes

en què els laics se situen
davant el carisma
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La transmissió d’un do: el
carisma marista
Sant Marcel·lí Champagnat, la
nostra inspiració per seguir
Jesús
Tres dimensions d’una sola
vida: missió, vida compartida i
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Un germà es va apropar a mi i em va preguntar:
«Tu també ets marista?»
(Crec que em volia preguntar si era germà marista.)
I jo li vaig respondre: «Sí, sóc marista».
Aquesta expressió em va sortir del més profund de l’ànima i em vaig
sentir reconegut en dir-ho d’aquesta manera.
(Espanya)

Fills de la nostra època
nostra època, com tots els períodes de la Història, és una barreja
1. La
de llums i ombres. Així com ha augmentat la sensibilitat entorn de
qüestions com la pau, la justícia, l’ecologia i l’espiritualitat, també hem
de reconèixer que la Terra s’esgota i que milions de persones pateixen
misèria o viuen des de la superficialitat i el desig de poder.
cristians laics, compartim el goig i l’esperança, el plor i l’an2. Nosaltres,
goixa de les persones del nostre temps i, seduïts pel Déu de Jesús,
2

volem viure i donar testimoni avui de la Bona Nova de l’evangeli. Fills
de l’esperit renovador del Concili Vaticà II,3 hem redescobert la nostra
vocació de batejats i ens sentim impulsats a transformar aquest món en
un lloc més just i humà, caminant rere les petjades de Jesús.
En aquest despertar de la vocació laïcal, alguns hem descobert que
la nostra identitat arribava a la seva plenitud a través dels carismes
d’ordes o instituts religiosos.4 La seva espiritualitat i la seva missió ens
han captivat i sentim que Déu ens crida a compartir la seva herència per

3.

2

Gaudium et spes, 1.

3

Cf. Lumen
gentium, 4.

4

Cf. Vita consecrata,
54-55.

23
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impulsar-la envers el futur. Moltes famílies religioses han acollit aquest
do amb alegria.futuro.
ha estat també entre nosaltres, els maristes. El carisma de sant
4. Així
Marcel·lí Champagnat, present a l’Institut dels germans, ha arrelat
entre els laics. A alguns de nosaltres, Déu ens ha tocat i ens ha donat un
cor marista. Certament, més que decisió nostra, ha estat iniciativa de
Déu. No podem viure d’una altra manera, som maristes.
Puc dir que em sento realitzada i orgullosa
de ser una dona laica amb cor marista. Ha estat una revelació
en la qual Déu, a poc a poc, se m’ha anat manifestant
amb noves crides, iniciatives i somnis; una història
plena de vida que mai no s’acaba d’escriure.
(Brasil)

Els laics en l’Església, Poble de Déu
Quan em vaig acostar a la institució marista, només hi anava
a buscar feina, però Déu em va sortir a trobar i vaig descobrir
el ressò de la intuïció de Marcel·lí dins el meu propi cor. D’alguna
manera vaig entendre que aquella crida també era per a mi, que treballar
amb els nens i nenes era una cosa que m’omplia, que em feia il·lusió,
que tocava la meva vida. Sento que això ho puc fer la resta de la meva
vida. I he de fer-ho bé.
(El Salvador)

24
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vida laïcal neix, com tota vocació cristiana, de la resposta a la tro5. La
bada amb Déu, que ens estima infinitament. És fruit del baptisme
que ens envia a l’única missió cristiana: fer present el Regne de Déu en
aquest món.
ens reuneix com a Poble de Déu, iguals en dignitat i diferents en
6. Crist
serveis i estats de vida. Tots i cadascun de nosaltres treballem en l’única i comuna vinya del Senyor amb carismes i ministeris diferents i complementaris.5 Som
un Poble de germans perquè som fills d’un mateix Pare.
d’aquesta comunió eclesial, l’Esperit ha fet brollar, entre els
7. Dins
laics, carismes que van néixer inicialment en instituts religiosos. El

5

Christifideles laici, 55.

6

Vita consecrata, 54.

do del carisma compartit inaugura un nou capítol, ric d’esperances6 en el
camí de l’Església. El carisma de sant Marcel·lí Champagnat s’expressa
en noves formes de vida marista, una de les quals és la del laïcat marista.

Els laics maristes
Puc sentir clarament aquesta crida en la meva vida, com si aquesta
vocació hagués estat pensada especialment per a mi. Parlo d’una
crida que impregna tota la meva vida, una vocació que
m’ajuda a ser més persona, més feliç i més completa. És una vocació
que em desafia constantment i que, cada vegada que responc amb
un «sí», em fa millor en les diverses situacions que la meva condició laïcal
em convida a viure.
(Brasil)

25
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Diferents formes en què els laics se situen davant el carisma
món del laïcat es relaciona amb el fet marista a través d’una va8. Elrietat
d’expressions. Moltes persones entren en contacte, de diverses
maneres, amb la vida i la missió dels germans maristes. Alumnes, educadors, catequistes, personal d’administració i serveis, exalumnes, pares
i amics coneixen els germans i han sentit parlar del carisma marista.
D’aquesta relació amb els germans sorgeixen actituds diferents:
viuen identitats diferents de la marista. Uns, perquè han fet
9. Alguns
opcions vitals diferents de la cristiana; uns altres, perquè ja han trobat el seu lloc en l’Església. Nosaltres acollim i respectem els diversos camins i opcions, compartim amb tothom els valors humans i cristians,
unim forces per treballar en la construcció d’un món millor i donem gràcies a Déu per tot el que rebem dels altres.
laics s’han sentit atrets pel testimoni dels germans: admiren
10. Altres
la seva vida i volen vincular-se d’alguna manera a la seva espiritualitat o a la seva missió, sense entendre-ho com una vocació compartida. És possible que alguns no hagin reflexionat prou sobre el significat
d’aquesta vinculació i necessitin espais d’acompanyament que els permetin descobrir el que Déu vol d’ells.
ha un tercer grup de persones que, després d’un camí personal
11. Hi
de discerniment, han decidit viure l’espiritualitat i la missió cristianes a l’estil de Maria, seguint la intuïció de Marcel·lí Champagnat.
Aquests som els laics maristes.
26
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Els laics maristes: una vocació cristiana
Va ser durant aquests anys que vaig començar a sentir la
presència de Jesús al meu costat, donant-me força i il·lusió, i
esperant-me. Em vaig adonar que necessitava aturar-me per estar
amb Ell, per trobar-lo. I ja ho crec que el vaig trobar! Feia temps que em
parlava en els infants, en els joves i en els més desfavorits, però no
l’acabava d’entendre. Així que «em va portar al desert i em va parlar al
cor» i em va fer veure que em volia per a Ell, per seguir construint el
Regne amb tot el meu ésser.
(Espanya)
laics maristes som cristians i cristianes que hem sentit en la nos12. Els
tra vida la crida de Déu a viure el carisma de Champagnat i, des de
l’estat de vida laïcal, hi responem.
iniciativa de la nostra vocació ve de Déu. Ell ens estima i vol la
13. La
nostra plenitud, per això ens convida a cadascun de nosaltres a recórrer un camí únic. D’aquesta manera, la vocació laïcal marista no neix
com una necessitat en moments de crisi vocacional dels germans, ni com
una manera de manifestar l’afecte cap a ells. És una crida personal a una
forma específica de ser deixebles de Jesús.
vocació laïcal marista, com tota vocació, neix i es desenvolupa
14. La
llegint la nostra pròpia vida a la llum de l’Esperit. Aquest discerniment té diferents etapes; per això, s’ha d’acompanyar cada persona respectant el seu ritme.

27
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i cristianes amb històries i cultures molt diferents com15. Cristians
partim la crida a viure el carisma marista a través de l’estat laïcal.
Agraïm a Déu el regal de formar part d’una família que parla moltes
llengües i que té un sol cor.

La vocació laïcal marista i la vocació del germà
i germans tenim molt més en comú que d’específic en la nos16. Laics
tra vocació: uns i altres compartim la bellesa i els límits de la condició humana en aquest moment històric, vivim una mateixa vocació
cristiana pel baptisme i hem sentit la crida de Déu que ens atreu cap al
carisma marista.
la certesa que les nostres vocacions respectives s’il·luminen
17. Tenim
mútuament. Així com descobrim qui som quan ens relacionem
7

XX Capítol General,
Optem per la vida,
26.

amb els altres, la identitat específica de germà i laic marista es clarifica i
s’enriqueix quan compartim vida: espiritualitat, missió, formació…7

Hi havia alguna cosa més en aquell germà: la seva dedicació,
l’actitud d’acollida amb tothom, la manera de dirigir-se als
pacients, l’esperit renovat que jo percebia en cada malalt després
de fer-los les cures, l’espontaneïtat en la defensa dels sense veu.

28
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Tots aquests detalls anaven més enllà del compliment
dels seus deures professionals. Ell era diferent.
(Brasil)
resposta a una crida de Déu, els germans són persones que op18. En
ten per un estat de vida reconegut en l’Església com a vida religiosa
o vida consagrada. Ells ens aporten el seu testimoni del seguiment de Jesús a través dels seus compromisos públics.
pel celibat, viscut en fraternitat i sense haver-se escollit, ex19. L’opció
pressa l’amor de Déu com a comunitat de germans oberts a tothom. La vida en pobresa, renunciant a posseir béns materials propis,
manifesta la llibertat evangèlica que supera l’afany de possessió i s’obre
al servei dels altres. El compromís d’obediència a Déu, a través de les
mediacions humanes,8 fa significativa la disponibilitat pel Regne.

8

Per amor a la
voluntat de Déu i
desig d’acomplir-la
durant tota la vida,
acceptem una sèrie
de mediacions
(Constitucions, 40).

germans ens ofereixen la seva forma de cultivar l’espiritualitat,
20. Els
que ens anima a créixer junts en la fe. L’estat de vida del germà és
un signe profètic especial per al món i per a la resta de cristians que ens
recorda la nostra pròpia crida a la radicalitat i passió per Crist.

De vegades, en algunes trobades o intervencions,
sento l’expressió «col·laboradors» quan es parla dels laics
i ja ho començo a veure escrit en alguns documents.

29
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Això em sona com si els laics fossin els que donen d’allò que els sobra,
els que ajuden quan tenen temps, els que són als llocs on els germans no
són, els que fan les feines que ja no poden fer els germans… Quant de
dolor experimento al meu cor quan sento la paraula «col·laboradora»,
perquè sento que me’n deixen fora! Jo em veig a mi mateixa com a laica
marista vocacionada, part de la família.
(Veneçuela)
laics aportem la nostra forma específica de viure el carisma ma21. Els
rista. La nostra identitat no es redueix a ser col·laboradors dels germans.
9

10

Cf. Ossees 2,16-25
i tot el Càntic dels
càntics.
Cf. Lluc 15,11-32.

de parella transparenta la fidelitat i passió de Déu i recor22. L’amor
da la passió i la fecunditat que ha d’animar tota vocació cristiana.
9

D’igual manera, l’amor dels pares pels seus fills és imatge viva de l’amor
incondicional que Déu ens té.10
compromís amb les realitats del món ens fa signes de Déu en els
23. Eldiferents
ambients socials, econòmics i polítics en què ens movem,
a la vegada que ens capacita per descobrir, amb una mirada pròpia, les
crides de Déu en aquestes situacions.
professió és una forma de realització personal i de servei al
24. La
Regne. La necessitat de buscar el suport diari, així com la inestabilitat inherent a la condició laïcal ens permeten un contacte més directe
amb la realitat.

30
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vivència del carisma marista des de la perspectiva de la dona
25. La
ens convida a tots a integrar en les nostres vides elements marians
com la tenacitat, la resistència, l’afecte maternal, la tendresa, l’atenció als
detalls i la intuïció en la nostra experiència quotidiana.
i germans aprofundim en les nostres vocacions específiques
26. Laics
a mesura que ens trobem els uns amb els altres en un camí que
s’obre al futur i del qual ja hem descobert trets significatius.

La transmissió d’un do: el carisma marista
Arribar a conèixer Marcel·lí Champagnat,
superant la visió d’aquell jove ben plantat que veia
al quadre de la paret, no va ser fàcil.
Finalment em vaig adonar que aquí, a Nova Zelanda,
tenim el nostre propi i veritable Marcel·lí
en la persona del germà N.
Ell treballa incansablement; té un cor generós
i molt sentit de l’humor, és afable i pacient; quan et parla,
et fa sentir com si fossis l’única persona que hi ha en una sala plena de
gent; es relaciona amb tothom sense que li importi la seva edat o
condició; gaudeix amb la senzillesa; està disponible sempre que pot i sap
treure el millor de tothom amb qui tracta.
(Nova Zelanda)

31
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vocació religiosa dels germans ha inspirat la nostra pròpia vo27. La
cació laïcal. L’experiència de la seva acollida, senzillesa i presència
entre els joves ens ha fascinat i ens anima a ser testimonis de Crist avui.
l’exemple de molts laics, que han viscut i viuen el carisma
28. També
marista amb senzillesa, ens ha portat a prendre consciència de la
nostra vocació. Ells han escrit amb les seves vides el que avui formulem
amb paraules.
vitalitat d’un carisma es manifesta quan es rep, es recrea a la
29. La
llum dels signes dels temps i es transmet a altres. Juntament amb
els germans, som responsables d’impulsar i estendre aquest do de Déu
caminant envers el futur.

Sant Marcel.lí Champagnat,
la nostra inspiració per seguir Jesús
Crec que el que més em sorprèn
de Marcel·lí és que, malgrat tots
els obstacles que se li van presentar,
va perseverar i va seguir endavant perquè era
un home de fe. Déu va haver de tocar-lo molt endins,
i ell, com Maria, va dir «Sí».

32
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Admiro la seva afabilitat i la seva decisió, la seva lleialtat,
la seva confiança, la seva fermesa i el seu somni d’un
món millor per als joves.
(Austràlia)
és la nostra inspiració per seguir Jesús. En ell trobem un
30. Marcel·lí
model de vida cristiana que ens commou, ens sedueix i ens impulsa cada dia a superar-nos en el seguiment de l’únic Mestre.
taula de La Valla i la casa de L’Hermitage són símbols que en31. La
carnen el do de Déu que ens transmet Marcel·lí i continuen sent
per a nosaltres font d’inspiració per recrear el carisma marista en els nostres dies. Compartint el pa i construint una casa, sentim que Marcel·lí ens
convida avui, també a nosaltres, a ser comunitat per a la missió.
que es va iniciar en el sacerdoci amb dificultats en
32. Champagnat,
els estudis, que va viure tota la seva vida en poblets, que es va desgastar fins a la mort perquè els infants i joves experimentessin l’amor de
Déu, és avui un exemple que no només inspira la família marista. L’Església, en proclamar-lo sant, l’ha declarat model per a tots els cristians.
reconeix que la intuïció de sant Marcel·lí segueix viva
33. L’Església
avui en nosaltres i és un regal de Déu per al món. La missió marista està cridada a multiplicar-se fins que, en totes les diòcesis del món, els
infants i joves assaboreixin la tendresa de Déu.11 Els laics maristes creiem
que Déu ens crida a prolongar en la història aquesta intuïció, com a seguidors de Crist a l’estil de Champagnat.

11

Quadern 4 del
P. Champagnat.
AFM 132.4,
p. 33, núm. 6.
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Tres dimensions d’una sola vida:
missió, vida compartida i espiritualitat
El primer que em va captivar del carisma
va ser la seva intencionalitat educativa,
sentir que «ser marista» és una manera
de ser cristià en el món i per al món,
situació gens comuna en els moviments religiosos.
Però el que em va portar a escollir ser marista
va ser veure’m confirmada en la meva condició de dona,
en la meva condició d’educadora,
en la meva condició de membre de l’església,
dins d’una comunitat
en la qual es respira un aire de família.
I això es percep en la profunditat i senzillesa
dels vincles, en l’acompanyament,
en la presència constant i alliberadora,
en les dificultats i en els desacords,
com en qualsevol família.
(Uruguai)
avui seguidors de Crist a l’estil de Champagnat significa com34. Ser
prometre’s amb les tres dimensions fonamentals cristianes i maristes: la missió, la vida compartida i l’espiritualitat. Sentim aquestes dimensions inseparables: l’espiritualitat es viu en i per a la missió, la missió crea i anima la vida compartida, la vida compartida és, al seu torn,
font d’espiritualitat i de missió.

34
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tasques apostòliques poden ser diferents en la missió; els ac35. Les
cents en l’espiritualitat són variats; la vida compartida es tradueix
en múltiples formes. Missió, espiritualitat i comunió són tres tonalitats
que apareixen en un únic raig de llum: el carisma marista. Segons els
contextos i els moments, cobrarà més relleu una dimensió o unes altres,
però és impossible caminar en una d’elles sense trobar-se amb les altres
dues.

35
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Crist ens envia:
la missió dels laics
Amb la passió de Marcel·lí:
la missió laïcal marista
Coresponsables
en la missió comuna
■ Junts en la missió
■ La relació laboral
■ La relació de

voluntariat
■ Gestió i

coresponsabilitat
Apassionats per multiplicar i
enfortir la missió

38

PORT 001-116 taula CAT:IMPAG BLU 02/11/2010 19:02 Página 39

ENTORN

DE LA

MATEIXA TAULA

En la meva ment veig dues imatges: la del pa,
que es parteix i reparteix perquè arribi a tothom,
perquè tothom s’alimenti; i la de l’espelma, que,
oferint el millor de si mateixa ―la llum―, es gasta,
com l’ideal de vida del germà Basilio Rueda,
«cremar la meva vida per Crist»,
encara que fent això es consumeixi la pròpia vida.
(Veneçuela)

Crist ens envia: la missió dels laics
laics, des del baptisme, som enviats per Crist a l’única missió
36. Els
de l’Església: anunciar la Bona Nova, ser sagrament i llavor del
Regne de Déu per a tota la humanitat.
evangelitzadors del món, vivint enmig del món. Com la sal al
37. Som
menjar, manifestem la profunditat que s’amaga en la vida quotidiana i, immersos en aquesta vida, testimoniem les tres dimensions de la
missió de Crist: consagrar el món a Déu, ser profeta d’un futur diferent
i estar al servei dels altres.

38. Pel nostre compromís baptismal:
– Som signes de Déu per als altres. Empeltats en Crist, que fa noves totes les coses, vivim l’encarnació en les realitats terrenals i
ajudem a vincular-les amb la seva veritable arrel: l’amor. Així
consagrem el món a Déu.

39
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12
Títol del
document final
del Fòrum Social
Mundial de Porto
Alegre (Brasil,
2001).
13

– Com a profetes, anunciem un món de pau basat en la justícia i
denunciem les causes d’explotació i exclusió que viuen milions
de persones, perquè volem generar l’esperança que un altre
món és possible.12

Cf. Marc 9,35.

– A través del treball i de les relacions humanes construïm un
món més fratern i reconciliat, on el més gran és el que es fa servidor de tots.13
a cristians laics, estem atents als signes dels temps, mante39. Com
nint-nos a l’escolta del que l’Esperit ens diu per mitjà de la història, la societat i les persones. Encarnats en la realitat, vivim en diàleg continu amb el món, mostrant el rostre amorós de Déu.
triple dimensió de la missió subratlla la universalitat de la
40. Aquesta
crida a la santedat de tots els cristians. La consagració baptismal
genera una comunitat de germans i germanes que són iguals en dignitat
i responsabilitat dins de la missió de l’Església.

Amb la passió de Marcel•lí:
la missió laïcal marista
Maria i Marcel·lí m’animen i em donen valor per lliurar-me
plenament a aquesta missió rebuda, que consisteix a acollir,
escoltar i acompanyar els joves, malgrat les meves limitacions
i les d’aquells que m’acompanyen en aquesta missió.

40
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En els moments de dubte, quan tinc ganes de llançar la tovallola, els
miro a tots dos, i ells em donen força per fer
realitat el «Sí» que vaig pronunciar una nit
a la capella de Notre Dame de l’Hermitage.
(França)

14

nostre cor batega en sintonia amb la passió de Marcel·lí, que es
41. Elmanifesta
avui en les paraules que el G. Seán Sammon, superior
general, adreça als germans: Viure i treballar enmig dels joves; evangelitzar
primàriament a través de l’educació i, de vegades, per altres mitjans i demostrar
una preocupació particular envers els infants i joves pobres, els que viuen en els
marges de la societat.14

15

Joan 10,10.

16

Jean-Baptiste
Montagne era un
adolescent pobre,
sense cap
coneixement de Déu,
que vivia a la
parròquia de La Valla
i que va ser atès per
Marcel·lí hores abans
de la seva mort. S’ha
convertit en l’arquetip
de tots aquells infants
i joves als quals s’ha
d’adreçar la missió
marista. (Cf. Jean
Coste, SM, Origines
Maristes, IV, p. 120).

17

Cf. G. Jean Baptiste
Furet, Vida de José
Benito Marcelino
Champagnat. Ed. del
Bicentenari,
Edelvives, 1989,
p. 504.

és la nostra missió: contribuir que les noves generacions
42. Aquesta
descobreixin el rostre de Déu i que tinguin vida a desdir. Seguint les
15

petjades de Champagnat, també nosaltres hem de respondre al crit dels
Montagne16 que tenim al voltant. No podem veure un infant sense estimar-lo i dir-li com l’estima Déu.17
– Consagrem el món ajudant els joves a descobrir el sentit de la
seva existència i a ser capaços de tenir la vida a les seves mans,
a la llum de la fe.
– Som profetes amb els joves en el moment que els anunciem que
la vida en si mateixa és meravellosa, que val la pena lluitar per
construir un món millor. Els animem a ser crítics amb la societat que els envolta i els convidem a comprometre’s a transformar aquest somni en realitat.

G. Seán D. Sammon,
SG, Dar a conocer a
Jesucristo y hacerlo
amar: la vida apostólica
marista hoy. Circulares
del Superior general
de los Hermanos
Maristas, volum XXXI
(3), 6 juny 2006, p. 72.
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– Som també servidors dels joves, estant al costat seu i sent referència per a les seves vides, estant atents a les seves necessitats
i acompanyant-los en els seus encerts i en els seus errors, en els
seus dubtes i en les seves aspiracions.
missió marista és única, realitzada a través de diversitat de
43. La
tasques, ja sigui l’exercici de la professió, la dedicació voluntària,
la família o la pregària. La pluralitat laïcal fa que aquestes tasques siguin múltiples. Podem compartir la missió marista en qualsevol treball, viscut des de la fe.
acció individual, comunitària o institucional és un fil amb el
44. Cada
qual entreteixim la xarxa de la missió marista. El fonamental és
que vibrem amb aquesta missió única i que ens hi mantinguem units
amb la força de la pregària.

Coresponsables en la missió comuna
Junts en la missió
Estar amb els infants més desfavorits,
treballar amb ells i estar atents a les seves necessitats
són realitats que visc amb els monitors, monitores
i germans. Aquí estem, els uns per als altres
i tots per als nens i nenes, formant una gran família.
(Canadà)

42
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i germans hem rebut el do del carisma de Marcel·lí; per tant,
45. Laics
som companys en la missió marista i coresponsables davant Déu
de dur-la a terme.
coresponsabilitat comprèn tots els àmbits: presa de decisions,
46. La
planificació, realització i avaluació. Compartim la riquesa que els
dons i els diversos estats de vida de cada persona aporten a la missió comuna.
als laics maristes, les tasques en què es concreta la missió són
47. Per
més àmplies que les obres dels germans. Alguns senten que, en determinats moments de la seva vida, han de dedicar-se més a la cura i
educació dels seus fills. Altres viuen la missió treballant en obres educatives que depenen de les instàncies oficials o d’altres comunitats de l’Església. I hi ha qui comparteix la seva vida i el seu temps en altres camps.
En aquesta diversitat, pròpia de la vida laïcal, cultivem la comunió i
junts busquem nous camins d’expressió de la missió marista.

La relació laboral
Per a mi, l’escola es va convertir
en la meva segona casa i la comunitat marista,
en la meva segona família.
Encara que rebíem un salari
modest, no mesuràvem el cost del que fèiem.
(Filipines)

43
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laics maristes viuen la missió treballant com a professionals
48. Molts
en obres de l’Institut. Aquesta relació laboral és font de fecunditat,
però, a vegades, també pot ser origen de tensions.

49. És font de fecunditat:
– Per a l’obra, perquè junts podem aprofundir en la seva identitat marista i animar amb més energia i creativitat la seva acció
evangelitzadora.
– Per als germans, que troben suport i veuen enriquides la seva
vocació i la seva tasca.
– Per als laics, que concretem la missió marista en un àmbit que
sentim especialment nostre i veiem també enriquida la nostra
vocació en la relació amb els germans.
– Per als infants i joves, que experimenten la vitalitat de la presència marista des de diverses vocacions.

50. Es poden suscitar tensions:
– Per diferències de criteri o una concepció personalista de la
gestió, que, de vegades, donen lloc a injustícies, ferides i, fins i
tot, a l’exclusió de laics identificats amb el carisma.
– Per l’actitud de professionals que no responen amb la deguda
competència o honestedat a les seves obligacions o que utilitzen les seves responsabilitats en les obres per a benefici personal.
44
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– Per una articulació deficient de les relacions laborals. Per a una
dinàmica adequada entre ocupador i empleat es requereixen
condicions de treball clares i justes, que no només vagin
d’acord amb la legislació vigent, sinó que estiguin inspirades
en l’evangeli i la doctrina social de l’Església.

La relació de voluntariat
En la senzillesa de vida de tants germans i laics m’he
adonat que la vida marista no és només per a pedagogs;
que cadascun de nosaltres, des de qualsevol ofici o professió,
des del seu ofici, qualsevol que sigui, tenim la capacitat de donar amor
a moltes persones que ho necessiten, especialment als infants,
i així educar-los com a bons cristians i virtuosos ciutadans.
(Colòmbia)
laics maristes participen en obres de l’Institut com a volun51. Altres
taris, tant en obres socials com pastorals. Aquesta relació també
pot ser font de fecunditat.
– La seva fecunditat és la mateixa que la que existeix en la relació laboral, tant per a l’obra com per als laics o germans. La singularitat rau en la força del testimoni cristià, que dóna de franc
el que s’ha rebut de franc.18 El lliurament de temps i esforços és
una imatge privilegiada de l’amor de Déu.
18

Cf. Mateu 10,8.
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– Aquest amor es mostra de forma especial en aquells que abandonen la seva terra i la seva família per servir com a voluntaris
en altres parts del món amb un amor sense fronteres.
relació de voluntariat també pot ser, de vegades, causa de ten52. La
sions. A les ja citades anteriorment, podem afegir-ne les següents:
– No és fàcil trobar un equilibri sa entre l’entrega personal voluntària i les exigències de la vida professional o familiar.
– L’entrega voluntària no pot ser utilitzada per suplir el treball
professional, quan aquest es requereix.
– Pot existir la temptació de fer ús d’aquesta dedicació gratuïta
per satisfer interessos personals o familiars, anar a la recerca de
poder, prestigi o altres motivacions.

Gestió i coresponsabilitat
Sabem que hi ha molt camí per recórrer,
que queden fites per assolir en la recerca d’autonomies
i complementarietats. Participar és poder: poder dir,
poder fer, poder decidir, poder ser i ser amb els altres,
poder ser dignes fills i filles de Déu on desitgem ser,
poder saber, poder gaudir.
(Argentina)

46
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gestió d’una obra ha de ser reflex de l’espiritualitat que testimo53. La
niem. Quan l’esperit de família presideix les nostres relacions laborals i de voluntariat, i inspira un model de gestió coresponsable, disminueixen les tensions internes i augmenta la fecunditat de l’obra.
laics i els germans que exerceixin càrrecs de coresponsabilitat
54. Els
han de tenir capacitat professional, juntament amb una formació
actualitzada permanentment, i han de caracteritzar-se pel respecte i la solidaritat envers les persones, així com per una vivència profunda de l’espiritualitat.19
hem de posar-hi de la nostra part per superar les tensions i les
55. Tots
injustícies que puguin sorgir. Això exigeix crear o desenvolupar estructures de gestió participativa, establir amb claredat el perfil i les atribucions de cada funció, avaluar de forma sistemàtica des de criteris transparents i garantir processos i polítiques comuns més enllà dels canvis que
es puguin produir en els equips d’animació i govern de les obres o de la
província.
coresponsables de la missió, mostrem disponibilitat per
56. Sentint-nos
assumir les tasques que es requereixin d’acord amb les nostres capacitats i situacions vitals, vivint-les com un servei i sense aferrar-nos-hi.
amor a la missió, els laics maristes estem compromesos amb
57. Per
una formació permanent que contribueixi a millorar l’acció educativa i pastoral. La institució marista està atenta a proporcionar els mitjans
adequats perquè aquesta formació arribi a tothom de manera efectiva.

19

Cf. Missió educativa
marista, 51 b i 165.
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Apassionats per multiplicar i enfortir la missió
Penso jubilar-me de l’ensenyament
l’any vinent, però espero seguir dedicant-me
a l’evangelització explícita amb l’ajuda de Déu.
No hi ha jubilació per a una marista compromesa.
(Nigèria)
de Déu encén en els nostres cors la passió per arribar a més
58. L’amor
infants i joves i fer que visquin en plenitud. Especialment, escoltem avui les veus que ens demanen:
– que anunciem la Bona Nova de Jesús, sobretot en els llocs on
no es coneix, fent-ho amb amor ardent, zel apostòlic i mètodes
renovats;
– que denunciem i ens comprometem a lluitar contra les noves
formes de pobresa;
– que eduquem les noves generacions en l’amor i el respecte per
la creació;
– que eduquem en la igualtat de gènere, en la diversitat cultural,
ètnica i religiosa, inserits en els mons juvenils;
– que eradiquem les causes d’exclusió i explotació dels infants i
joves a través del nostre compromís sociopolític;

48

– que siguem solidaris amb la realitat dels pobles, més enllà de
les nostres fronteres.
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crides ens demanen no només que atenguem més obres,
59. Aquestes
sinó també que ens obrim a nous estils de presència i nous espais,
on no hem estat fins ara. El desig d’atendre les necessitats dels infants i
joves ens fa innovadors i ens ajuda a sortir de la inèrcia i la comoditat.
Avui disposem de més oportunitats de formació i de més recursos humans i materials que els que va tenir Marcel·lí. La seva audàcia ens inspira a fer servir aquests mitjans amb creativitat i profecia.
laics podem aportar una nova forma d’animar la vida marista
60. Els
a les obres. Al costat dels germans, podem formar comunitats locals que siguin el cor de la missió i la garantia de la seva identitat marista evangelitzadora. Aquestes comunitats poden ser la llavor d’una nova
vitalitat de la missió que no es basa només en el nombre o la presència
de germans en el lloc.
vocació laïcal marista ens impulsa a col·laborar en l’evangelit61. La
zació de les noves fronteres de la missió universal: les perifèries de
les ciutats, les víctimes de l’exclusió social, els mitjans de comunicació
social, la promoció de la pau, la lluita a favor de la justícia i la salvaguarda de la creació.20
Internacional de la Missió Marista, que es va celebrar
62. L’Assemblea
el setembre de 2007 a Mendes (Brasil), ha estat el símbol del camí
recorregut i de l’horitzó cap al qual ens dirigim, laics i germans, animats
per l’Esperit. Hi hem estat convidats a comprometre’ns en una educació
evangelitzadora, compromesa amb la solidaritat i la transformació social, atenta a les cultures i al respecte pel medi ambient; una educació sense discriminació que crea espais per als qui no en tenen.21

20

Cf. Redemptoris
missio, 37.
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21
Assemblea
Internacional de la
Missió Marista
(Mendes-Brasil,
setembre 2007):
Document final,
element 4t.

La missió Ad gentes, revita63. litzada
aquests últims anys
pels germans, és també per a nosaltres, els laics, una crida que
ens convida a obrir les nostres
ments i els nostres cors a noves
formes de presència i generositat
fins ara insospitades.
des de la nostra es64. Junts,
pecificitat i missió comuna,
busquem descobrir el somni de
Déu. Ell ens crida a revitalitzar la
missió ampliant-la i obrint-la a
nous reptes i ens envia a convertir el seu somni en realitat.
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Déu és comunió
en la diversitat
La nostra experiència de comunió:
l’esperit de família
La família,
signe de comunió
Generem comunió en tota la vida
■ La taula de La Valla…
■ … ens uneix al món sencer

De compartir neix la comunitat
■ El Moviment Champagnat de

la Família Marista
■ Comunitats de vida de

germans i laics
■ Altres grups

de laics maristes
Noves estructures de comunió
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En els mesos de patiment i incertesa,
amb el nostre fill petit a l’hospital, acompanyat
al llit pel seu nino Champi (Champagnat),
he sentit la nostra família marista patir amb nosaltres,
pregar per nosaltres i alegrar-se amb nosaltres.
Hem conegut l’autèntic significat de la comunió.
Si això no és compartir vida, què pot ser-ho?
(Espanya)

Déu és comunió en la diversitat
ens ha revelat que el seu cor és comunió en la pluralitat: és u
65. Déu
i tri, és amor, amant i estimat, una força amorosa que sempre es22

tima. Fills d’aquest Déu, anhelem sortir de nosaltres mateixos per anar a
l’encontre dels altres i viure la dinàmica del mateix ésser de Déu.
signe del Regne de Déu, viu d’aquest amor trinitari. Per
66. L’Església,
això, reflecteix en el seu interior el rostre únic i plural de la humanitat i, fidel a la seva missió, crea unitat en la diversitat.
22

maristes laics, que volem seguir Crist a l’estil de Maria,
67. Nosaltres,
també participem d’aquesta forma de vida a través d’una sensibi-

Cf. Sant Agustí,
De Trinitate, VIII,
10, 14.

litat específica: l’esperit de família.
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La nostra experiència de comunió:
l’esperit de família
Són possibles la bellesa, la tendresa, el respecte
i la cura de l’altre; hi ha pa enfornat,
un lloc en la taula de casa nostra per descansar
en el camí, hi ha una abraçada fraterna. Per això, seguim
optant tants germans i laics per aquest somni.
(Argentina)
Champagnat va transmetre als primers germans una mane68. Marcel·lí
ra de relacionar-se basada en l’exemple de Maria. Vivien un ambient

23

Cf.Jean Baptiste Furet,
Crónicas Maristas III.
Sentencias (Enseñanzas
espirituales), cap.
XXVIII, Edelvives,
Saragossa, 1989,
p. 261-266. Aquí hem
volgut redactar una
versió més laïcal de
les petites virtuts,
però que coincideixen
en l’essencial amb les
descrites pel G. Jean
Baptiste.

familiar, de llar, de proximitat. Aquest sentiment de fraternitat anava amb
ells allà on fossin i formava part de l’estil educatiu de les seves escoles.
Aquesta forma de relació, l’anomenem esperit de família i per a nos-altres és
una part fonamental de l’herència que ens va llegar Marcel·lí. És la característica del nostre carisma que, des del primer moment, més atreu les persones: la que ens dota de singularitat. És el nostre gran signe profètic.
de família és una manera de ser que ens guareix com a per69. L’esperit
sones i que ens transforma. Ens fa confiar en l’altre, acceptar les nostres pròpies limitacions i treure a la llum el millor que Déu ens ha donat.
Quan no volem aparentar res, només ens queda gaudir de la trobada amb
l’altre.
esperit neixen els detalls amb els altres, els detalls que ens
70. D’aquest
caracteritzen. Com Marcel·lí, cultivem entre nosaltres les petites virtuts:23 perdonar les ofenses diàries, comprendre les raons de l’altre i posarse en el seu lloc, estar alegres, preveure les necessitats dels altres i ser
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sol·lícits en el servei amb senzillesa, ser pacients i afables, saber deixar
pas als altres quan els toca actuar… D’aquesta manera es nodreix la nostra vida diària i va guanyant en profunditat.
través de l’esperit de família, transparentem Déu Tri i acollim amb
71. Atendresa
els qui se senten lluny de qualsevol llar. Per això, la nostra pastoral marista ha d’estar impregnada d’aquesta manera de ser que
ens caracteritza i que amara la nostra missió.
Maria, sortim a l’encontre de qui ens necessiti, anem a visitar
72. Com
Isabel, gaudim de la companyia mútua i creem família junts. Es24

tem atents als nuvis a Canà, oferim la nostra ajuda amb senzillesa i ens
unim en la celebració del vi bo.25 Preguem els uns pels altres a Jerusalem,
vivim la fraternitat i engendrem així una comunitat en l’Esperit.26

La família, signe de comunió
Dono gràcies a Déu perquè sento com la meva relació familiar,
nascuda de l’amor a la meva dona i als meus fills, alimenta
i enriqueix la meva relació amb una comunitat més gran.
En un món tan atrafegat com el d’avui, la vida de família pot resultar
exigent i, de vegades, fins i tot fatigosa.
Però la meva dona i els meus fills són per a mi una font
de comprensió, de creixement i de veritable alegria.
Ells m’infonen tendresa de cor.
(Estats Units)

24

Cf. Lluc 1,39-56.

25

Cf. Joan 2,1-11.

26

Cf. Fets 1,12-14.
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família és el primer lloc on hem de viure la comunió. Hi creixem
73. La
com a persones i seguidors de Jesús. Al costat de les dificultats i els
conflictes normals que sorgeixen en la vida de les famílies, hi madura
també la comprensió en la parella, l’abnegació en la cura dels fills i dels
més grans o malalts, l’acceptació de les diferències de cada un, la unió
perquè tothom pugui viure dignament i cada un trobi el seu lloc, el cultiu de la fidelitat i la seguretat que sempre hi haurà un lloc a taula per a
l’absent.
a molts de nosaltres, el matrimoni és una part fonamental de la
74. Per
nostra vocació laïcal. En el nostre mutu lliurament d’esposos transparentem l’amor de Déu, sempre fidel, enmig del món. Volem que les nostres famílies, com les de Natzaret i La Valla, siguin famílies obertes, fonts
abundants que multipliquen la vida en els fills, en la missió i en la proximitat als que ens necessiten.
laics solters tenen cura de les seves famílies amb una delicade75. Els
sa especial, buscant ser ferment d’unió entre els germans, font de
comprensió i cura per als pares i referència amorosa per a les noves generacions de la família.
que hi ha noves formes de família entre nosaltres. Els
76. Reconeixem
laics maristes, siguin quines siguin les circumstàncies, volem viureles com una llar cristiana, on l’amor i la comprensió siguin el centre de
les relacions.
maristes, sigui quin sigui el nostre estat de vida, tenim cura de
77. Els
les nostres famílies com un regal únic i som fecunds construint la
família des de les nostres vocacions respectives.
58
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Generem comunió en tota la vida
Res em dóna més alegria que dedicar els meus esforços
perquè germans i laics puguem
abrusar els cors i cremar les nostres vides
per tal d’entusiasmar-nos mútuament
i fer realitat el somni de Marcel·lí.
(Mèxic)

La taula de La Valla…
força de l’esperit de família congrega els que vivim el carisma ma78. La
rista en una nova família de seguidors de Crist a l’estil de Maria.
La taula de La Valla és un símbol de la relació que ens uneix.
comunió entre laics i germans complementa i enriqueix les nos79. La
tres vocacions específiques i diferents estats de vida. No només hi
ha lloc per a uns i altres a la taula, sinó que ens necessitem mútuament.
compartir requereix temps en comú. Entorn de la taula es
80. Aquest
reuneixen les persones per parlar, per riure, per estar juntes. Cal
buscar aquests moments i espais de comunicació en profunditat, trobades de qualitat que ens uneixin en l’essencial. Així, serà més fàcil comprendre les diferents formes de pensar i actuar, acceptant els límits propis i aliens en un clima de fraternitat.
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…ens uneix al món sencer
taula de La Valla s’eixampla i acull totes les persones del nos81. La
tre entorn. Volem ser instruments de pau en les nostres professions, en la vida quotidiana, en el nostre cor. L’esforç de cada dia ens pot
portar, de vegades, a distanciar-nos i enfrontar-nos a altres persones, però desitgem viure les dificultats, des de Déu, amb pau i serenitat, intentant unir en lloc de dividir.
taula senzilla dels primers germans ens manté en comunió amb
82. La
l’Església, Poble de Déu, i amb altres esglésies cristianes que caminen amb nosaltres seguint Crist. A més, ens uneix a altres persones, no
creients o d’altres religions, amb les quals compartim el compromís de
construir un món més just.
i germanes en humanitat busquem crear xarxes de su83. Germans
port mutu com a forma de fer visible la interdependència de totes
les persones. Jesús ens convida a cuidar el nostre planeta com la casa comuna, en la qual habiten tots els éssers.

De compartir neix la comunitat
La vida en comunitat m’ha tret del meu espai
reservat de comoditat i m’ha portat a reunir-me
i viure amb gent que, d’una altra manera,
ni tan sols coneixeria. Així he après a tenir en compte els altres

60
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abans que a mi mateixa. Sens dubte, la comunitat m’ha ajudat a
eixamplar l’horitzó de la meva vida i m’ha proporcionat una visió més
positiva de les coses.
(Nova Zelanda)
de família propicia espais i temps per compartir la fe i la vi84. L’esperit
da: engendra comunitat. A exemple de Jesús, Maria i Marcel·lí, ens
vam reunir amb altres per caminar junts, compartint i ajudant-nos a créixer en la fe i en la missió.
realitats molt diferents, per això les formes concretes de ca85. Vivim
da comunitat són també diverses. El model de comunitat en la
qual tots viuen sota el mateix sostre i tot es té en comú és una possibilitat que s’obre davant nostre, però no constitueix l’únic ideal marista
laïcal.
en el món marista existeixen formes d’expressió diferents
86. Avui,
d’aquesta vida en comú: el Moviment Champagnat de la Família Marista, les comunitats de vida de germans i laics i altres grups maristes.

El Moviment Champagnat de la Família Marista
Formo part d’una fraternitat marista juntament amb la meva
família. Quina sort que naixés aquest moviment!
El meu marit, els meus fills i jo hi tenim una font d’aigua viva
i d’inspiració constant per manifestar que la nostra vida només
té sentit des de la fe. Aquest vincle, que ens uneix estretament als

61

PORT 001-116 taula CAT:IMPAG BLU 02/11/2010 19:04 Página 62

3

LA VIDA COMPARTIDA

27

Cf. G. Charles
Howard, SG, El
Movimiento
Champagnat de la
Familia Marista: una
gracia para todos
nosotros (Proyecto de
vida). Circulares del
Superior general de
los Hermanos
Maristas, volum
XXIX (7), 15 octubre
1991, p. 358.
28

Cf. G. Charles
Howard, SG,
Ibídem, p. 419-428.
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29

Constitucions, 167.4.

30

Som conscients que el
document final haurà
de venir dels vostres
cors, de la vostra fe,
de la vostra
experiència i de la
vostra vivència de
l’espiritualitat de
Champagnat.
Considerem aquest
document el primer
pas d’un procés que
vosaltres mateixos
completareu els
propers anys (Cf. G.
Charles Howard,
SG: Ibídem, p. 416).

germans i a l’Institut, ens porta a reflexionar sobre la nostra vida
cristiana i a donar-hi testimoni en el nostre treball i en la comunitat en
la qual estem inserits.
(Brasil)
Champagnat és una forma d’organització reconegu87. Elda Moviment
per l’Institut per a les comunitats maristes laïcals. Aprovat pel
18è Capítol General (1985) i encoratjat pel G. Charles Howard, superior
general, com a resposta al que percebia com una autèntica crida de l’Esperit,27 té avui milers de membres a tot el món i, en poques dècades, ha
fet sorgir una xarxa de fraternitats que comencen a articular-se a escala
regional i continental.
28

El seu Projecte de vida és un camí fecund per desenvolupar la vi88. da
comunitària i és font d’inspiració perquè el Moviment afronti
els reptes que té davant seu en aquests temps nous: créixer en autonomia i responsabilitat dins de la nostra pròpia vocació laïcal marista; entrar en relació amb les noves generacions; transmetre la passió per la vocació marista, tant de germà com de laic, implicar-se en noves formes de
missió i articular-se de manera més efectiva amb altres realitats del món
marista.
29

El Moviment Champagnat, com a prolongació de l’Institut, ha do89. nat
molts fruits en l’espiritualitat i la missió, ha multiplicat la vocació marista i és una esperança per al futur del nostre carisma. Cal que
el Moviment estigui atent per actualitzar el seu Projecte de vida i segueixi
creixent en vitalitat.30
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Comunitats de vida de germans i laics
Vam tenir uns dies de recés, germans i laics. Va ser aleshores,
en veure’ns tots junts, quan va sorgir en mi la crida
a continuar tot l’any amb el que vam experimentar en aquell recés
de vacances: viure en comunitat, germans i laics,
al servei dels joves.
(França)
hi ha un nombre significatiu de comunitats maristes on ger90. Avui
mans i laics comparteixen la vida entorn d’una missió. Algunes
han sorgit per ajudar en el discerniment vocacional de joves adults; altres, per al treball d’inserció social i d’altres desenvolupen projectes des
de la vida i la missió compartides. Unes tenen caràcter temporal, unes altres són de més durada. Totes elles són exemple de la riquesa comunitària generada per persones de diferents estats de vida.
comunitats sorgeixen també en altres instituts religiosos
91. Aquestes
i en diversos moviments que volen promoure noves formes de vida eclesial. Aporten vitalitat nova al carisma, sempre que siguin iniciades i acompanyades per ambdues parts, vida religiosa i laïcat, mitjançant un discerniment adequat.

Altres grups de laics maristes
L’esperit de família que sento a través del meu compromís
amb el grup de laics maristes m’impulsa a manifestar

63

PORT 001-116 taula CAT:IMPAG BLU 02/11/2010 19:04 Página 64

3

LA VIDA COMPARTIDA

la meva vivència del carisma marista a la comunitat escolar, enmig dels
companys i els estudiants.
(Austràlia)
molts llocs, els laics experimenten la vida de comunitat en di92. En
ferents estructures i obres de l’Institut (comunitats educatives en
escoles i obres socials, comissions provincials, equips d’animació) i en altres grups maristes, de manera que aporten el seu propi color a l’arc iris
d’expressions del carisma.
vida compartida laïcal, animada per l’Esperit, està creixent i ad93. La
quirirà nous estils en el futur. Si estem oberts a aprendre els uns
dels altres, enfortirem junts la missió i l’espiritualitat maristes.

Noves estructures de comunió
De vegades tinc la sensació de pertànyer al món marista
perquè els germans m’ho han permès i que hauria d’estar
agraït per tot el que m’han donat. Tot i que això és cert,
m’agradaria ser reconegut com a marista des de la meva pròpia opció,
perquè em sento marista i laic per vocació, és a dir, coresponsable
del que significa ser maristes, com a iguals, partícip d’una mateixa
espiritualitat i missió des d’un estat de vida diferent.
(Espanya)
moltes províncies estan sorgint noves estructures en les quals
94. En
es manifesta la comunió de laics i germans. Un dels espais on es
percep més clarament aquesta novetat és la missió.
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coresponsabilitat en la missió ha donat impuls a assemblees, ca95. La
pítols, comissions i equips provincials on laics i germans treballen
colze a colze. En altres llocs, s’han creat estructures on es comparteixen
la gestió i l’animació provincial. Els laics no només s’impliquen en la
missió, sinó que participen en la seva planificació conjunta. També s’han
instituït consells provincials ampliats, en els quals es treballa de manera
unida per respondre millor a les necessitats actuals.
comunitats maristes laïcals ofereixen un escenari renovat de vida
96. Les
marista, un marc de referència per al carisma que pot donar un nou impuls a la missió, tot i que, en aquests moments, el nombre de germans disminueixi.
comunió va més enllà de la missió. Jesús ens crida a beure junts
97. La
de l’aigua viva, a reunir-nos per pregar, a compartir l’espirituali31

tat des del cor. Necessitem continuar desenvolupant estructures que impulsin aquesta dimensió, com recessos de laics i germans, experiències
de formació conjunta i vitalitat carismàtica o altres suports.
trobades entre laics i germans són un espai privilegiat per co98. Les
nèixer-nos millor, acceptar-nos com som i viure en la comunió de
Déu, que ens envia, avui més que mai, a fer present el carisma de Marcel·lí en el món.
que anem caminant junts, sorgiran formes de relació no99. Aves,mesura
cada cop més profundes, que exigiran estructures noves que
acullin i impulsin la vitalitat. També junts podem pensar com volem que
sigui la llar, àmplia i lluminosa, del futur marista.
31

Cf. Joan 4,10.
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Viure en l’Esperit

Seguir Jesús,
el centre de la vida
del laic marista

Com Maria

Un estil de vida
en l’Esperit

Circularitat
entre missió, vida compartida
i espiritualitat
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Quin millor estil de vida i quina millor proposta
al nostre món d’avui que l’espiritualitat marista!
L’amor a Maria, l’esperit de família, la senzillesa,
el treball i la presència en aquelles famílies que més ens necessiten
ens llancen al repte de viure, dia a dia, pas a pas,
amb gran confiança en Déu, sempre amb el somriure als llavis,
l’anunci de la Bona Nova: Jesús ens estima!
(Mèxic)

Viure en l’Esperit
és viure en i des de Déu. L’espiritualitat és com la
100. Espiritualitat
saba de l’arbre: no està a la vista, però sosté, fa créixer i dóna
fruit. De la mateixa manera, els cristians experimenten que la força de
l’Esperit dóna sentit a la seva existència, alimenta les seves conviccions i
impulsa les seves accions.
és voler viure des de l’arrel, no només a la superfí101. Espiritualitat
cie. L’ésser humà obert a l’espiritualitat descobreix que cada instant és un temps d’oportunitat. És capaç de mantenir l’esperança en
l’alegria i el dolor i aposta per viure a fons cada instant d’aquesta existència meravellosa i difícil. Això no es confon amb una religiositat ritualista, sinó que condueix a un canvi real de vida.
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Cf. Constitucions, 49

i els primers germans van viure en l’Esperit. La tradició
102. Marcel·lí
marista ha recollit les seves experiències i els seus ensenyaments,
la seva herència,32 i l’ha anat transmetent, de generació en generació, de
manera fidel i renovada. La font d’aquesta tradició és avui un riu cabalós que fecunda pobles i cultures d’arreu del món. Hi contribuïm també
nosaltres, els laics maristes, aportant la nostra pròpia experiència de
Déu.
marista està en sintonia amb la vida laïcal perquè
103. L’espiritualitat
és pràctica i amara la quotidianitat. El seu lloc és entre els infants,
a la llar, a la feina. Les persones i les seves circumstàncies són el llibre de
Déu amb el qual aprenem i ensenyem a llegir la vida. És una espiritualitat contagiosa, fàcil de donar i de rebre, que ens connecta amb les esperances dels nostres infants i joves.

Seguir Jesús,
el centre de la vida del laic marista
El meu estil de viure l’espiritualitat marista
va canviar quan un germà em va dir:
«Marcel·lí volia per a nosaltres
els primers llocs al Pessebre, al peu de la Creu
i a la taula de l’Eucaristia».
(Brasil)
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nostra espiritualitat està centrada apassionadament en Crist.
104. La
Som deixebles seus i volem seguir els seus passos, il·luminant la
família, la professió i totes les nostres relacions des d’Ell. En integrar les
diferents facetes de la nostra realitat en Déu, creixem en intimitat amb
Jesús.
Marcel·lí hem après a fonamentar la nostra existència en Jesu105. De
crist, fent-lo present en tres moments de la seva vida: el Pessebre,
el Sant Sopar i la Creu.
de Crist, el Pessebre, ens ensenya a compartir les
106. L’encarnació
alegries i els patiments de la nostra gent, enmig del món; a tornar
a allò essencial, adoptant un estil senzill de vida, a admirar-nos dels infants i a descobrir, en la seva fragilitat, el rostre de Déu.
– Allà hi ha Déu, en els infants i joves, especialment en els que no
tenen cap lloc on hostatjar-se.33 Allà volem contemplar-lo cada
dia.
Sant Sopar, l’altar de l’Eucaristia, ens ensenya a viure el som107. El
ni de Déu per a la humanitat, la taula compartida de fills i filles
al voltant del Pare,34 a celebrar la festa de la vida, a comprometre’ns en
la lluita contra les forces històriques de l’exclusió.
– Allà hi ha Déu, reconciliant-ho tot i tothom, en el pa i en el vi
de la seva vida lliurada. Allà el volem contemplar, a la taula
del banquet del Regne.35

33

Cf. Lluc 2,7.

34

Cf. Lluc 15,11-32.

35

Cf. Lluc 14,15-24.
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Cf. Hans Urs Von
Balthasar, Sólo el
amor es digno de fe,
Salamanca, 1975.
37

Cf. Apocalipsi
21,4.

Creu, l’entrega definitiva de Jesús, ens ensenya a ser fidels a
108. La
l’amor fins a la mort, perquè només l’amor és digne de fe; ens
36

ensenya la donació de cada dia, on s’amaga la felicitat sense fi, l’abraçada que acompanya el dolor de l’altre.
– Allà hi ha Déu, convidant-nos a aquesta fidelitat a l’amor i a
creure en la victòria de la Resurrecció. Allà volem adorar-lo, eixugant totes les llàgrimes.37
l’espiritualitat marista és, en definitiva, descobrir la font
109. Viure
diària de la passió de Marcel·lí pel Regne i, com ell, respondre
«Sí»; és revifar l’amor primer, renovar el nostre compromís amb Jesús, a
l’estil de Maria.

Com Maria
Maria és el model que
em sento cridada a imitar:
dona laica oberta a la presència de Déu,
que comparteix les preocupacions,
les alegries i les penes de la gent del seu poble.
Crec fermament que Maria continua sent
el nostre recurs ordinari i que
ella ho fa tot entre nosaltres.
(Espanya)
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és el nostre model per seguir Jesús. Ella obre la seva vida
110. Maria
perquè Déu la hi modeli com l’argila entre les seves mans: Que es
compleixin en mi les teves paraules.38 Primera deixebla, guardava tot això en
el seu cor.39 Escolta, acull i dóna fruit. Fem present Jesús a través dels trets
de Maria.
dona laica, és també per a nosaltres model de vida senzi111. Maria,
lla i laboriosa. Al costat d’ella i de Josep, Jesús aprèn a relacionarse, a veure el món i a descobrir la seva vocació. Com ella, evangelitzem
i eduquem amb la presència. En les nostres famílies, en els llocs de treball, en la trobada amb els amics i amb els veïns fem visible el rostre maternal de l’Església a l’estil de Maria.
en els processos d’alliberament dels exclosos, pro112. Compromesos
clamem el Magníficat de Maria, sabent que Déu és el que impulsa i sosté els nostres esforços per aconseguir un món que ompli de béns els
pobres.40
imatge de Maria que Marcel·lí va triar per als seus germans és
113. La
també el nostre símbol: la Bona Mare. Volem que les nostres relacions estiguin impregnades de la seva tendresa i proximitat. Amb aquestes entranyes de misericòrdia, presentem al món el gran do de Déu fet
infant.
una confiança especial en Maria. Com Marcel·lí, confes114. Sentim
sem que ella ho ha fet tot entre nosaltres, i és el nostre costum anar
41

38

Lluc 1,38.

39

Lluc 2,19.

40

Lluc 1,53.

41

G. Jean Baptiste
Furet, Ibídem,
p. 96.

a Crist a través del seu amor de Mare. La devoció a Maria ens centra en
Jesús i ens sosté en el camí de l’evangeli.
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Un estil de vida en l’Esperit
L’estil marista no és una experiència que es visqui
en certs moments, o en un lloc o altre, sinó quelcom que
un interioritza i viu contínuament, no importa
on estiguem, un estil de vida veritable i propi.
(Sud-àfrica)
per Jesús, volem viure en intimitat amb Ell. De Marcel·lí
115. Seduïts
aprenem l’exercici de la presència de Déu, que acompanya i dóna sentit a la nostra tasca quotidiana. Al llarg del dia, ens brolla del cor,
de forma espontània, la pregària d’acció de gràcies, de petició, d’abandó
a les seves mans.
Anant a fer una visita a la capella de l’escola,
tots els matins, vaig aprendre a posar la meva vida a les mans
de Déu per mitjà de la nostra Bona Mare.
En els germans maristes veig una expressió de l’amor
que Déu em té. Va ser a través d’ells que
em vaig anar acostant a Déu dia a dia,
fins a abandonar-me en Ell la resta de la meva vida.
(Sri Lanka)

42

Cf. Aigua de la
roca, 80-87.

42

Ens valem de molts mitjans per créixer en aquesta presència: po116. sem
la jornada en mans de Déu i la revisem a la llum de l’evangeli, participem amb la comunitat cristiana en l’Eucaristia setmanal i altres
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sagraments; meditem i preguem la Paraula de Déu; compartim la pregària i tenim temps de trobada amb Maria, resant el rosari o mitjançant altres pràctiques marianes.

43

Cf. Aigua de la roca,
33-41.

intimitat amb Déu brolla, com a do i tasca, la nostra
117. D’aquesta
forma de ser característica: la senzillesa. Estimats infinitament
43

per Ell, volem ser transparents: coneixem les nostres debilitats i ens acceptem. Per això, les nostres relacions humanes tendeixen a ser fraternals i acollidores.
La senzillesa és la font del nostre sentit de l’humor, que no ofèn,
118. sinó
que converteix la quotidianitat en festa. Ens ajuda a superar
les dificultats i a afrontar la vida des d’una nova perspectiva més àmplia:
la perspectiva de Déu.
l’amor al treball neix de la senzillesa. Apassionats pel
119. També
Regne, estem disponibles per a la missió, dins les nostres capacitats i situacions de la vida. Assumim qualsevol tasca que sigui necessària i, com Marcel·lí, ens mostrem disposats a arromangar-nos per agafar
el pic i la pala. Sabem que és fonamental viure al servei dels altres.
de la professió no és només per a nosaltres una forma
120. L’exercici
de guanyar-nos la vida, sinó que constitueix, a més, el nostre
compromís amb el Regne, la manera de ser coresponsables en la construcció d’un món millor. Intentem superar un concepte del treball com
a element alienant i destructor de la natura i el convertim en un espai
d’humanització.
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manera, la nostra vida adquireix una dimensió profè121. D’aquesta
tica que trenca amb alguns ideals socials centrats en el propi jo.
L’èxit, el prestigi i el nivell de consum tenen per a nosaltres un sentit diferent des de l’experiència de Déu, a l’estil de Marcel·lí.
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Circularitat entre
missió, vida compartida i espiritualitat
Crec que l’espiritualitat integra tots els aspectes
de la nostra vida. No consisteix només en allò que
anomenaríem l’element religiós, sinó que és, més aviat,
una recerca de Déu en cada dimensió de la vida.
Quan em poso a pensar en la manera en què
l’espiritualitat marista ha inspirat la meva vida, m’adono
que aquesta espiritualitat no ha sorgit en el buit,
sinó en el moment concret de la meva història personal.
Així va ser com Marcel·lí va tenir la seva pròpia experiència
de Déu i va donar la seva resposta.
(Austràlia)
no ens separa de la realitat, sinó que l’aprofundeix
122. L’espiritualitat
i ens permet experimentar des de la font: com Moisès al desert, fa
brollar aigua de la roca.44 Per això és, necessàriament, una espiritualitat
apostòlica: descobrim Déu en el món i el món ens remet a Déu.45

44
45

Cf. Èxode 17,1-7.
Cf. Aigua de la
roca, 124.

nostra vida s’unifica al voltant de Crist en les tres dimensions
123. La
del carisma: l’espiritualitat ens envia a la missió i engendra vida
compartida; la comunió ens enforteix en la missió i plenifica l’espiritualitat, la missió ens descobreix noves facetes de l’espiritualitat i ens fa viure la fraternitat.
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Junts, testimonis del carisma

En relació amb altres
congregacions maristes

En relació amb l’Institut dels
Germans Maristes

Vinculació i sentit
de pertinença

Reconeixement de la vocació

Cap a un nou model marista en
l’Església
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No sé què ens oferirà el futur,
però jo em sento il·lusionat davant el repte
que apareguin noves formes de ser marista.
(Estats Units)

Junts, testimonis del carisma
vocació dels laics maristes és una nova expressió del carisma
124. La
de Champagnat; per això, només podem comprendre’ns en comunió amb l’Institut dels germans, forma original del carisma en el qual
hem descobert el tresor de la nostra identitat.
vida laïcal es manifesta en multitud de contextos i camins per125. La
sonals; per tant, la manera com els laics maristes es relacionen
amb l’Institut i amb altres grups maristes es troba en evolució constant i
és diferent segons les cultures i la història de cada lloc. Davant aquesta
diversitat, el que és essencial és mantenir la fraternitat, complint el desig
de Marcel·lí: Tant de bo es digui de vosaltres: mireu com s’estimen!46
mateixa fraternitat ens uneix també a altres persones que
126. Aquesta
viuen el carisma marista des d’altres estats de vida, com ara el sacerdoci diocesà, la vida religiosa femenina o altres formes d’associació
religiosa. De la mateixa manera, hi ha persones d’altres confessions cristianes que comparteixen amb nosaltres la crida carismàtica i que ens enriqueixen amb les seves vides.

46

G. Jean Baptiste
Furet, Ibídem,
p. 243.
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47
48

Joan 3,8.

Cf. Redemptoris
missio, 55.

49

Cf. Assemblea
Internacional de
la Missió Marista
de Mendes
(Brasil): Ibídem,
element 2n.
Apareix per
primera vegada
l’expressió
Maristes de
Champagnat,
aplicada a tots
els estats de vida
que segueixen el
carisma de sant
Marcel·lí.

47

carisma marista, do de l’Esperit, que bufa allà on vol, toca avui
127. elEl cor
d’homes i dones d’altres religions o conviccions. Nosal48

tres, laics i germans maristes, acollim les persones que troben en el carisma de Champagnat un camí per viure més profundament la seva pròpia
experiència religiosa i el seu compromís amb la humanitat.

En relació amb altres congregacions maristes
dels seus orígens, el carisma marista de Champagnat manté
128. Des
una relació especial amb la Societat de Maria: Pares Maristes, Germanes Maristes, Germanes Maristes Missioneres i Tercer Orde Marista. Tenim en comú una part de la nostra història i el camí espiritual amb Maria envers Jesús. En alguns llocs del món, ens trobem junts en la missió,
la qual cosa reforça els nostres llaços. Desitgem estrènyer i enriquir
aquesta relació aportant la nostra identitat de laics maristes de Champagnat.49
la mateixa manera, ens sentim família amb les diverses asso129. De
ciacions de fidels i congregacions diocesanes nascudes del carisma de Champagnat, en especial amb les Germanetes Maristes de Champagnat (Guatemala) i les Filles Maristes de Jesús el Bon Pastor (Nigèria).
més, en alguns llocs, compartim amb sacerdots diocesans que
130. Asenten
com a propi el carisma marista, cosa que ens aporta una riquesa especial. Ells, des de la seva vocació específica, mostren també un
nou rostre marista.
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En relació amb l’Institut
dels Germans Maristes
Des que vaig conèixer Marcel·lí, he crescut constantment,
m’he conegut millor i he estat capaç
de sentir-me en comunitat amb els maristes.
Abans era més independent. El millor que m’ha passat,
des que vaig conèixer els germans, és saber que el
que Déu vol per a mi és el que també vol d’ells.
Ell m’ha donat un lloc al qual pertànyer.
(Austràlia)
el carisma amb l’Institut implica, sobretot, construir
131. Compartir
una relació fluida, on es dóna una comunicació efectiva entre els
laics i els germans. El carisma marista fundacional neix amb l’Institut
dels germans; és aquí on hem trobat la nostra vocació i volem compartir
el nostre camí.
relació ha d’aprofundir-se en les realitats locals, supe132. Aquesta
rant-se les dificultats que es presentin. Busquem moments de trobada per conèixer-nos millor i enfortir les nostres pròpies vocacions.
Tant els grups laïcals com les comunitats de germans hem d’obrir-nos
mútuament les portes per testimoniar que pertanyem a una mateixa família i que ens uneix un mateix cor.
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un món cada dia més global, les trobades i les experiències na133. En
cionals i internacionals revelen que el carisma marista supera les
fronteres i ajuda al diàleg entre cultures i tradicions. Són una oportunitat per conèixer les diferents formes en què avui s’encarna el carisma marista i aporten noves intuïcions per recrear-lo.
i que allò decisiu de la nostra relació es juga en la comunica134. Tot
ció interpersonal espontània, entre germans i laics maristes també hi ha una dimensió institucional. Gràcies al ric procés que hem viscut
aquestes últimes dècades, ha arribat el moment d’impulsar noves estructures que permetin aprofundir millor aquesta relació institucional.

Vinculació i sentit de pertinença
Juntament amb altres laics, vam començar a fer passos
per connectar tota la vida marista que existeix
en l’àmbit laic a Catalunya. A aquest projecte
li donem el nom de Moviment Laic Marista
i hi dediquem bona part de les nostres energies,
acompanyats pels germans.
Entenem que el laïcat té múltiples formes d’expressió
i que el carisma marista està en molts cors
que bateguen en aquesta sintonia.
(Espanya)
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llarg de la seva història, l’Institut dels germans ha conservat
135. Al
una rica tradició de laics que s’han sentit atrets pel carisma marista. Així van néixer les Associacions d’Exalumnes Maristes, que, des de
la seva identitat, van iniciar una reflexió sobre la participació dels laics
en l’espiritualitat i la missió maristes que ha portat alguns a descobrir la
seva vocació laïcal marista.
Els Afiliats a l’Institut són persones (laics, sacerdots o religiosos)
136. que
l’Institut ha fet partícips dels béns espirituals de la família re-

50

Cf. Constitucions, 8.

ligiosa dels germans50 perquè han demostrat un amor i un suport excepcionals a l’obra marista. Tenen ja un reconeixement formal de l’Institut.
Champagnat de la Família Marista està vinculat a
137. EllesMoviment
províncies i als districtes maristes a través de l’aprovació expressa de cadascuna de les fraternitats pel germà provincial. Mantenint
la seva autonomia, a cada lloc hi ha diferents espais i estructures que garanteixen la relació amb la província.
comunitats de vida de germans i laics suposen una altra for138. Les
ma de relació amb l’Institut. Els laics comparteixen vida, espiritualitat i missió amb els germans i acostumen a figurar explícitament en
l’organització de les comunitats de la província o del districte.
grups de laics maristes, amb la seva pròpia història i el seu
139. Altres
propi recorregut, viuen la seva relació amb l’Institut de múltiples
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formes. El més important d’una vocació laïcal marista és la seva vinculació al carisma, de la qual neix la comunió amb els germans. Aquesta comunió no comporta, en tots els casos, el desig de pertinença a l’Institut.

Reconeixement de la vocació
Vaig ser convidada a un recés espiritual, el tema central
del qual era el paper del germà i del laic marista en la refundació.
A l’eucaristia final es va celebrar la renovació de vots
dels germans i el compromís dels laics.
En aquesta cerimònia vaig formalitzar la meva opció de vida de seguir
Jesús en el servei als altres com ho va fer sant Marcel·lí,
des de i en la quotidianitat.
(Colòmbia)
vocació cristiana neix en i per a l’Església i està al servei del
140. Tota
món; per això, la nostra vocació de laics maristes, com la dels laics
51

Cf. Projecte de
vida, 6 i 22 (G.
Charles Howard,
SG: Ibídem,
p. 421 i 427).

que se senten atrets per altres carismes fundacionals, tendeix a ser reconeguda per la comunitat eclesial.
51

Segons el Projecte de vida del Moviment Champagnat, les frater141. nitats,
després de processos de discerniment personal i grupal
adequats, veuen ratificada la seva vocació marista a través del reconeixement del germà provincial.

86

PORT 001-116 taula CAT:IMPAG BLU 02/11/2010 19:07 Página 87

ENTORN

DE LA

MATEIXA TAULA

persones i grups senten la necessitat de demanar el reco142. Altres
neixement de la seva vocació a la seva província marista, a l’Institut o a l’Església diocesana. Però hi ha també qui, experimentant com a
seva la vocació marista, no creu necessari aquest reconeixement.
un moment de creativitat interessant i complex. En algu143. Vivim
nes províncies s’estan duent a terme nous processos d’acollida de
la vocació laïcal marista. Laics i germans hem de discernir junts les millors maneres d’obrir camí a la vitalitat que està brollant. L’articulació de
les iniciatives, nascudes des de les províncies, contribuirà a consolidar
aquest reconeixement.

Cap a un nou model marista en l’Església
El meu marit i jo volem reflexionar sobre nous projectes
que permetin la integració dels laics a l’Institut.
Somiem una comunitat marista en la qual s’agrupin
germans, laics solters, parelles casades i les seves famílies, sacerdots…,
tots amb el desig de comprometre’s a viure el carisma marista.
Ens preguntem com les persones com nosaltres podem viure
aquest sentiment de pertinença i una unió real amb la gran família
marista que és l’Institut, sense tenir el seu suport,
reconeixement i lligams concrets.
(Canadà)
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per l’Espe144. Impulsats
rit, estem ajudant que
neixi un nou model eclesial,
basat en la dignitat igual de
totes les vocacions cristianes i
en la imatge de l’Església
com a Poble de Déu en comunió.
de com145. L’experiència
partir el carisma ens

52
XX Capítol
General, Optem
per la vida, 26.
53

88

Cf. Aigua de la
roca, 114.

porta a repensar el model
institucional que fins ara ha
encarnat el carisma marista
en l’Església. La realitat sembla indicar que no només necessitem eixamplar la tenda52
de l’Institut, sinó construir
junts una tenda nova, on tots,
laics i germans, trobem el
nostre lloc.53
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La vocació, camí de fe

Moments del camí:
■ Descobrim la crida

de Déu
■ Discernim l’opció

de vida marista
■ I vivim junts en creixement

constant

Característiques fonamentals
del camí

Fem camí en caminar: formació
permanent
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El futur, i el meu desig, és que la família marista
segueixi creixent, que qui ens observi digui:
«Mireu com s’estimen», i, en veure la fraternitat que hi ha
entre nosaltres, augmentin les vocacions de germans i laics
perquè es faci extensiu el Regne de Déu, complint el somni
de Champagnat.
(Mèxic)

La vocació, camí de fe
vocació és la resposta afirmativa a la crida amorosa de Déu.
146. La
No abraça només les decisions inicials d’un projecte de vida cristiana, sinó també la fidelitat renovada al Senyor en les circumstàncies
canviants de la vida.
la nostra vocació laïcal com estimem la vocació de ger147. Estimem
mà i ens comprometem a difondre-les totes dues. Apassionats pel
carisma, participem de la responsabilitat d’animar una pastoral vocacional marista conjunta i específica que multipliqui els membres de la nostra família.
és el nostre exemple en el camí de la vocació. Ella ens en148. Maria
senya a integrar la vida entorn de Jesús, seguir-lo fins al peu de
54

55

la creu i assaborir l’alegria de la resurrecció.

54

Cf. Joan 19,25-27.

55

Cf. Fets 1,14.
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Moments del camí
Amb molta emoció
puc dir que la meva experiència
de laica marista és un camí sense retorn.
(Xile)

Descobrim la crida de Déu
Quan era estudiant em sentia
molt gratament impressionat per la manera
que tenia el germà director de tractar les persones.
Estic segur que allò va influir conscientment
en l’elecció de la meva carrera. Per a mi va ser molt important
que ell diposités en mi una confiança incondicional.
Sense el seu suport, jo no m’hauria
convertit en un laic marista.
(Alemanya)
laics no són conscients encara de la seva pròpia vocació
149. Molts
cristiana. En algunes societats, el pes de certes tradicions els han
portat a ser subjectes passius en l’Església. No se senten cridats a una vocació perquè ningú els ha ajudat a descobrir-la.
convidar els laics a iniciar un camí vocacional obert als dife150. Cal
rents carismes i ministeris de l’Església. Per això, cal crear espais
d’evangelització que ajudin a créixer en la relació personal amb Déu.
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Això implica la posada en marxa d’un pla de formació bàsica humana,
cristiana i marista, per a totes les persones laiques interessades.
aquests espais d’evangelització ens trobem amb persones que
151. En
mostren interès per la vida marista en les seves diferents formes.
Aquestes persones, les convidem a iniciar un procés de discerniment.
lloc especialment important per a la presa de consciència vo152. Un
cacional són els processos de pastoral juvenil. Laics i germans ens
hi fem presents, donant testimoni de la nostra pròpia vocació cristiana i
marista. Vivint entre els joves, compartint les seves inquietuds i necessitats, els animem a trobar-se amb Déu i a respondre-li amb generositat.

Discernim l’opció de vida marista

Moltes vegades vaig tenir dubtes que la meva vocació estigués
realment encaminada cap a l’espiritualitat marista.
Però Déu segueix escrivint la seva història,
fins i tot per camins contraris. Em va costar molt de temps
percebre com n’és, de senzilla, la vocació marista, i, alhora,
tan comprometedora. A poc a poc, em vaig anar adonant
d’aquesta crida a la meva vida, com si aquesta vocació
hagués estat pensada especialment per a mi.
(Brasil)
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tota vocació, la vida marista neix d’un procés de descobri153. Com
ment: hem estat seduïts pel camí cristià de Marcel·lí i per la comunitat dels que viuen el seu carisma, i comprenem que Déu ens convida a
formar part d’aquesta família.
arribar a aquest punt, és necessari un discerniment que supo154. Per
sa tres moments: ser conscients de la pròpia història a la llum de
Déu, separar el que és accessori del que és essencial en la vida i optar
amb decisió.
aquest procés és necessari contrastar la nostra vida amb com155. En
panys de camí. Per això, vivim i oferim acompanyament personal, ajudant els altres a prendre les seves pròpies decisions des de la fe.
Així, com davant d’un mirall, poden trobar el seu veritable rostre, la seva vocació.

I vivim junts en creixement constant
Vaig haver de reconèixer que el desig de canviar les persones
i de ser exigent amb els altres no és el camí,
que es tracta només de guiar i comprendre el procés
de creixement que cadascú té, potser com el meu propi.
Tots tenim el nostre temps.
(Perú)
i laics som responsables de la vitalitat del carisma, per
156. Germans
això, els processos de formació conjunta són imprescindibles.
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Dissenyem, portem a terme i avaluem aquests processos que ens enriqueixen mútuament. Les experiències viscudes en aquest camp han estat molt fecundes i ens conviden a seguir sent creatius i generar iniciatives noves i millors.
formació conjunta es complementa amb la formació pròpia de
157. La
cada vocació específica. El creixement en la vocació laïcal comporta aprofundir moments vitals característicament nostres des de la
perspectiva marista: el festeig i el matrimoni, la cura dels fills, els ancians
i malalts de la família, el treball, les opcions i militàncies polítiques, les
diferents crisis de la vida, la jubilació i la vellesa.
determinats moments de la formació específica, l’aportació
158. En
dels altres estats de vida pot revelar perspectives inesperades, a
56

les quals potser no érem prou sensibles.

56

Cf. Vita
consecrata, 54.

Característiques fonamentals del camí
processos de formació han de ser viscuts en comunitat. Els al159. Els
tres ens ajuden a créixer. Sense la seva riquesa compartida i la seva correcció fraterna ens tanquem en nosaltres mateixos i la nostra vocació es debilita.
de la formació és revitalitzar la nostra història perso160. L’objectiu
nal. Creiem en l’experiència com a camí de creixement: experiència llegida, interpretada i compartida en comunitat.

97

PORT 001-116 taula CAT:IMPAG BLU 02/11/2010 19:09 Página 98

6
57

ITINERARIS

Cf. G. Benet Arbués,
SG: Caminar con paz,
pero de prisa.
«Circulares del
Superior general de los
Hermanos Maristas»,
volum XXX (1), 8
novembre 1997, p. 36.
El G. Benet conta una
bella llegenda
americana: Una tribu
índia acampava des de
temps immemorials al
peu d’una gran
muntanya. El seu cap,
greument malalt, cridà
els seus tres fills i els
digué: «Pugeu a la
muntanya santa. Qui em
porti el regal més bell
serà el proper cap». Un
dels fills li portà una rara
i bella flor. L’altre li
entregà una bella pedra
multicolor. El tercer li
digué: «Jo no porto res.
Des del cim de la
muntanya he vist
praderies meravelloses i
un llac cristal·lí. He
quedat tan impressionat
que no he pogut portarvos res, però vinc
obsessionat per aquest
nou emplaçament per a
la nostra tribu». I l’ancià
digué: «Tu seràs el cap,
perquè m’has portat com
a regal la visió d’un
futur millor per a la
nostra tribu».
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processos són integrals, abracen les diferents dimensions
161. Aquests
humanes, cristianes i maristes i són també integradors i ajuden a
unificar la nostra vida en Crist.
formació també inclou la presa de consciència de les causes d’ex162. La
clusió de tantes persones a les nostres societats i el compromís amb
la justícia i la sostenibilitat.

Fem camí en caminar: formació permanent
Per al meu creixement i discerniment és crucial l’amor
per la Bona Mare; la vida de Marcel·lí, que em serveix d’ànim i
model en el dia a dia; l’experiència de comunitat en la pastoral
de l’escola i en la fraternitat; l’experiència d’Església i d’obertura
a tots els altres moviments; l’experiència d’amor amb la meva dona i
de ser pare i el contacte diari amb els joves,
que tant em nodreix i em parla de Déu.
(Espanya)
vida laïcal marista genera la seva pròpia saviesa. Compartir la fe
163. La
en comunitat i reflexionar-hi enforteix la nostra vocació cristiana i
marista. En aquest sentit, les comunitats laïcals han d’arribar a ser comunitats formatives.
formació permanent es complementa amb plans formatius maristes
164. La
en els àmbits provincial i internacional que ens fan mirar més enllà
dels nostres grups i descobrir nous horitzons per a la nostra fe.57
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itineraris han de ser creats i animats per persones que sa165. Aquests
ben acompanyar processos. Ens ajuden a fer-nos preguntes i ens

58

Assemblea
Internacional de la
Missió Marista
(Mendes-Brasil,
setembre 2007):
Ibídem, element 2n
(Vocació 4 i Missió 4)
i element 4t (4).

59

Cf. Redemptoris
missio, 28-29.

60

G. Basilio Rueda:
Discurso de apertura
de la I Conferencia
general (Meditación en
voz alta de un
H. Superior general a
sus HH. Provinciales).
«Circulares de los
Superiores generales
de los Hermanos
Maristas», volum
XXV, juliol 1, 1971,
p. 314 (citant Yves
Congar).

conviden a descobrir les nostres pròpies respostes.
creació de xarxes de persones i comunitats laïcals és fonamen166. La
tal per al desenvolupament de la vocació laïcal i per aprendre
d’altres mentalitats i cultures.58
Compartir amb l’Església local i universal és imprescindible per
créixer en la fe. Ens ajuda a contrastar la nostra vida amb la gran
comunitat eclesial i a tenir la certesa de la nostra fidelitat al camí de
Jesús.

167.

la trobada amb persones d’altres confessions cristianes, al168. També
tres religions i no creients ens revela noves crides de l’Esperit i
ens ensenya a ser més profundament humans i cristians.59 Volem conèixer-los més i millor i participar amb ells en trobades interconfessionals i
interreligioses.
laics maristes ens impliquem, al costat dels germans, en noves
169. Els
i agosarades iniciatives de formació. Tenim davant nostre el repte d’ajudar a néixer l’aurora60 d’una nova vida marista i enfortir la que
existeix, fent-la més creativa, fidel i dinàmica. De la nostra resposta depèn el futur.
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Avui ens sentim
part d’una família.
Ens sentim contents, feliços i
agraïts, perquè units, germans i laics,
podem compartir la mateixa
espiritualitat i la mateixa missió.
Una nova experiència d’Església
ha nascut avui.
(Bolívia)
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Estimats germans i germanes,
Ens fa molt feliços presentar-vos aquesta carta. Som un grup de persones que, sent molt diferents entre nosaltres, ens sentim profundament
cridades a ser laics i laiques maristes i volem compartir amb vosaltres
aquesta vivència joiosa.

Déu ens ha regalat la vocació marista
Hem experimentat que el Déu de Jesús de Natzaret ens estima infinitament i hem quedat seduïts pel seu amor. Per això, volem ser, abans
que res, seguidors de Jesús, apassionats servidors del seu Regne.
En aquest seguiment, i gràcies a l’exemple de molts germans, hem
descobert que Déu ens crida a viure el carisma marista com una vocació
personal. I, com Maria, hem respost «Sí».
Aquesta vocació ens uneix als germans i ens porta a compartir amb
ells missió, espiritualitat, formació… la vida. Tenim la certesa que les
nostres vocacions específiques, sense confondre’s, s’il·luminen mútuament i som els uns per als altres una font de riquesa constant.
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Ens sentim cridats a ser seguidors de Crist a l’estil de Champagnat.
Sant Marcel·lí és la nostra inspiració. Ell ens porta envers Jesús a través
de Maria, la nostra Bona Mare i Recurs ordinari. Amb l’Església, creiem
que ell és un do de Déu per al món, que ens impulsa a perllongar el seu
carisma en la història.
El carisma marista amara la nostra existència. No sabem ser d’una altra manera. La nostra vida es multiplica i s’enforteix en la missió, es nodreix de l’espiritualitat i s’enriqueix en la vida compartida marista. Missió, espiritualitat i vida compartida són els tres colors que, junts en una
sola harmonia, ens caracteritzen i ens fan confessar: som maristes!

Ens cremen les necessitats dels infants i joves
i somiem que la missió marista es multiplica i es recrea
amb vigor entre germans i laics.
Sentim que el somni de Marcel·lí està més viu que mai. Milions d’infants i joves són abandonats, explotats, oblidats… Els seus crits són els
clams de l’Esperit de Déu, que ens cremen, ens treuen de les nostres comoditats i ens envien a servir-los.
Per això, sentim que la nostra presència marista, tant de germans com
de laics, ha de multiplicar-se ja, sense demora. Hem d’arribar fins a l’últim racó del món on se’ns necessiti.
Maristes tots, som coresponsables de respondre a aquesta missió comuna, en tasques diferents. Junts volem decidir, planificar, dur a terme
i avaluar el que Déu ens demana:
102
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Evangelitzar els infants i joves allà on es troben, en les seves formes
pròpies de ser, enmig d’una cultura plural, complexa, on moltes vegades no veuen cap esperança d’un futur millor o on el consum i la superficialitat absorbeixen la seva vida.
Treballar sense descans per un món més just, on cap persona quedi exclosa, on la misèria no tingui lloc, on tots puguem desenvolupar-nos
com el que som, fills i filles de Déu.
Fer créixer entre nosaltres i en la societat noves relacions de reciprocitat entre homes i dones, aprenent a valorar l’altre en el que és i educant una nova generació per a un món d’iguals i diferents.
Aprofundir en el diàleg interreligiós i ecumènic, perquè escoltant els
nostres germans i germanes d’altres esglésies i religions escoltem l’Esperit que ens espera en ells per portar-nos junts cap a Déu.
Difondre una nova relació amb la natura, més evangèlica, que neixi
del desig de respectar-la i cuidar-la, i que permeti als nostres joves meravellar-se davant la creació i viure un estil de vida que faci possible
la sostenibilitat del planeta.
És per tot això que ens comprometem, amb tota l’ànima, a deixar el millor
de nosaltres mateixos en aquesta missió.
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Volem viure en l’Esperit a l’estil marista
Com a cristians, volem viure en l’Esperit. Hem après de Marcel·lí a
trobar-nos amb Jesús al Pessebre, l’Eucaristia i la Creu. L’espiritualitat
marista:
– ens anima a la presència constant de Déu en la nostra vida diària;
– ens convida a viure la senzillesa, la transparència que neix de sentir-se estimat per Déu, sense condicions, el que en si mateix ja és
un signe profètic enmig del món;
– ens omple d’alegria i de creativitat, fent que apreciem cada dia
com una oportunitat;
– ens transforma en servidors de tots, apassionats pel treball pel
Regne.
Ser deixebles de Jesús, a l’estil de Marcel·lí, ens ensenya a viure un
esperit de família que ens reuneix en comunitat i que ens uneix als germans en una gran família marista.
Maria de Natzaret és el nostre model. Ella ens ensenya a viure en família, a evangelitzar amb la presència, a comprometre’ns amb els pobres i a ser acollidors amb tots aquells que viuen al nostre costat. Volem
viure en Crist, a través del seu amor de mare. Maria, companya de camí, ens porta a Déu.
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Volem caminar al costat dels Germans
i revitalitzar el carisma marista
Junts, compartint vida, missió i espiritualitat, ens coneixem cada vegada millor. Responent a la crida de Déu, descobrim i gaudim tant el que
ens uneix com el que ens diferencia. Constatem amb alegria que la nostra fraternitat es multiplica i s’enriqueix, que una tenda nova es construeix entre tots.
Ara és el moment de fer els passos que ens demana l’Esperit. No podem defraudar-lo. Creiem que ens crida perquè:
Mostrem, junts, el rostre de Déu. Laics i germans vivim formes de
vida que es complementen. Els laics, inserits en les realitats temporals, consagrem el món a Déu. Els germans, pels seus compromisos
religiosos, són profecia del Regne. Junts mostrem el rostre de Déu
al món.
Creem més espais de comunicació profunda entre nosaltres, que
ens permetin compartir la vida en totes les seves facetes: gaudir de
la convivència, projectar la missió, pregar junts, compartir la nostra història i formació… Tot això ens fa créixer en fraternitat i ser
una autèntica família.
Aprenguem a perdonar-nos, perquè és imprescindible. No sempre
les relacions són positives. Hi ha persones adolorides, hi ha ferides
per tancar. No ens han d’espantar els conflictes. L’important és saber guarir les ferides, comprendre i acceptar les limitacions de cadascú i reconciliar-nos entorn de la mateixa taula.
105

PORT 001-116 taula CAT:IMPAG BLU 02/11/2010 19:09 Página 106

CARTA OBERTA

Cuidem, multipliquem i revitalitzem la vocació marista. La proposta i acompanyament de la vocació marista, de germà i de laic,
és per a nosaltres una urgència, perquè ens crema la missió encomanada: els infants i els joves ens esperen.
Per això, ens comprometem a implicar-nos en processos de formació d’ambdues formes de vocació marista. Volem que el nostre
testimoni atregui moltes més persones, volem contagiar la nostra
il·lusió. Estem enamorats i volem que més persones gaudeixin
d’aquest amor que omple la nostra vida.
Benvolgut germà i benvolguda germana, volem dir-te que avui Déu
ha beneït aquesta família i ha suscitat una nova forma de vida marista:
la vida laïcal marista. Li donem gràcies per aquest do i li demanem que
converteixi els nostres cors per estar a l’alçada d’aquesta crida.
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Amb senzillesa, demanem a Déu que ens ajudi a ser fidels tota la vida. Al costat dels germans, ens sentim enviats per Ell a estendre i viure
amb més profunditat el carisma de Champagnat per al bé dels infants i
joves, per al bé de l’Església i del món. Estem convidats a somiar, pregar
i viure junts el somni de Déu.
Somio unes obres maristes on la persona
sempre sigui el primer,
on la missió compartida sigui tan real que es projecti,
es treballi i es decideixi en comú, en coresponsabilitat.
Somio que siguem cada dia més valents i
arriscats en l’opció pels més desfavorits. Somio una família
de laics i germans on ens donem suport i ens responsabilitzem,
els uns al costat dels altres, en el servei mutu. Una família
on Jesús sigui, de veritat, el centre de la nostra vida.
(Espanya)
Això és, en veritat, una Bona Nova.
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Gràcies, Jesús,
per cridar-me a seguir-te.
Gràcies, Maria,
per la teva presència tendra, propera.
Gràcies, Marcel·lí,
per contagiar-me la teva passió
i permetre que em sumi al teu projecte.
Gràcies, germans,
per compartir el vostre tresor,
convidar-nos a somiar junts,
en fraternitat;
vivint, amb un sol cor,
la mateixa missió.
Gràcies a tots,
germans i laics maristes,
per ensenyar-me
que un pot ser més feliç
quan sap treballar i estimar:
treballar pel que s’estima
i estimar allò en què es treballa.
Amén.

(Uruguai)
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La vocació laïcal marista
s’ha anat fent present el carisma marista al llarg de la teva
1. Com
vida?
laics se situen de diferents formes davant el carisma marista.
2. Els
Com et situes tu? Per què?
la teva experiència de germà/laic marista, què t’han aportat els
3. En
germans/laics? Què creus que els has aportat tu?

La missió
(comparteix) la teva experiència de participació en la
1. Descriu
missió marista.
llums i ombres has experimentat en compartir la missió
2. Quines
marista?
són les noves presències, estils i llocs a què et sents cridat
3. Quines
en el servei a la missió marista?
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La vida compartida
és el que et motiva per fer que les teves relacions siguin
1. Què
autèntiques, senzilles, acollidores i adequades per viure l’esperit de
família?
comunitari forma part de la vocació laïcal. Com vius
2. L’element
aquesta dimensió? Què desitjaries pel que fa a aquest aspecte?
i on vius la trobada entre germans i laics? En què podem
3. Com
avançar en aquest terreny com a persones, com a província i com a
Institut?

L’ espiritualitat
et trobes més fàcilment amb Déu? Quins són els obstacles prin1. On
cipals que experimentes en aquest camí? Hi ha algú que t’ajudi i
t’acompanyi?
quin sentit Maria és model per a la teva vida? Quines actituds
2. En
seves t’atreuen més? En quines creus que has d’aprofundir?
concret, com vius la presència de Déu en el teu ambient habi3. En
tual, família, treball, grup de vida, Església local, etc.?
NOTA:
La mateixa pregunta es pot fer respecte d’altres característiques de l’espiritualitat:
senzillesa, sentit de l’humor, amor al treball…
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Pregunta d’unificació dels capítols 2, 3 i 4:
sents en la teva vida la relació entre missió, vida compartida i
4. Com
espiritualitat? Aconsegueixes unificar així la teva vida en Crist?

Formes de relació
amb el carisma marista
a laics
1. Per
Descriu (comparteix) com et veus en les relacions que, personalment
o en un grup de laics, mantens amb l’Institut i/o amb el carisma
marista.
Per a germans
Descriu (comparteix) com et sents davant els laics que, personalment o com a grup, volen una relació més intensa amb l’Institut i/o
amb el carisma marista.
que és important que hi hagi un reconeixement de la vocació
2. Creus
laïcal marista? Per què? Quins camins consideres que són els més
adequats per arribar a aquest reconeixement? Què suposaria finalment aquesta fita?
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Mirant la teva pròpia experiència marista (laic o germà), cap a
quin nou model marista ens està guiant l’Esperit Sant, personalment i com a grup?

Itineraris de creixement en la vocació
sobre el teu propi camí de fe. Quins són els passos o
1. Reflexiona
etapes del teu camí de fe que t’han permès anar descobrint la teva
vocació marista de laic o de germà?
realitats de nova visió i vitalitat del carisma marista t’estan
2. Quines
interpel·lant en aquests moments? Quin estil de formació seria
adequat per ajudar-nos a afrontar aquests reptes?
i cadascun de nosaltres hem tingut a prop persones que ens
3. Tots
han ajudat de manera significativa a descobrir, créixer i viure la
nostra pròpia vocació marista. Reflexiona i comparteix el que els
laics i germans podríem fer junts per promoure totes dues
vocacions.
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Edison Jardim de Oliveira,
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