CAMPANYA INSPECTORIAL 2018 / 2019
“PRIMER, ELS ÚLTIMS”
“El vostre Pare del cel no vol que es perdi ni un de sol d’aquests petits” (Mt. 18, 12 – 14)
Material Litúrgic per a la Festa de Don Bosco / Guió per a l’Eucaristia amb
els adults i la Família Salesiana.
MONICIÓ INICIAL:
Ens reunim per celebrar la festa del nostre pare Sant Joan Bosco. El capellà dels joves, especialment dels joves més pobres, dels últims en aquella societat: els orfes, els qui fugien d’un
futur gris en els seus pobles i en les seves cases, aquells en els qui ningú creia i pels qui ningú
apostava.
Don Bosco gastà la seva vida en fer-los sentir que per a Déu ells eren els primers, i en això
dedicà totes les seves energies i il·lusions.
Avui segueixen entre nosaltres aquests nois i noies que són descartats per la societat: aquells
que arriben en els baixos d’un camió o a bord d’una pastera, aquells que no són acollits en les
seves famílies, aquells que han après a viure sense esperança ni il·lusió.
Nosaltres avui, en la festa del nostre pare, volem renovar el nostre compromís per ells, per tal
de ser uns fills i filles fidels, reflex del seu amor i de l’amor de Déu per cada una de les seves
criatures, especialment les més dèbils i vulnerables.
ACTE PENITENCIAL:
Ens posem ara en la presència de Déu i li demanem perdó per la nostra falta de lliurament i
compromís:
ü Per les vegades en què busquem més l’èxit i el triomf i no tenim la nostra mirada posada en els més pobres i necessitats. Senyor, tingueu pietat.
ü Pels moments en què ens mantenim al marge, sense voler saber res dels joves que són
maltractats per un sistema que descarta els més dèbils. Crist, tingueu pietat.
ü Pels moments en què el nostre cor està tancat en ell mateix i no està disposat per
acollir i estimar. Senyor, tingueu pietat.
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LECTURES:
Lectura de la carta del apòstol sant Pau als Filipencs 4, 4-9
Germans:
Viviu sempre contents en el Senyor; ho repeteixo, viviu contents. Que tothom us conegui com
a gent de bon tracte. El Senyor és a prop.
No us inquieteu per res. A cada ocasió acudiu a la pregària i a la súplica i presenteu a Déu
les vostres peticions amb acció de gràcies. I la pau de Déu, que sobrepassa tot el que podem
entendre, guardarà els vostres cors i els vostres pensaments en Jesucrist.
Finalment, germans, interesseu-vos per tota allò que és veritat, respectable, just, net, amable,
de bona reputació, virtuós i digne d’elogi. Practiqueu allò que jo us he transmès i vosaltres heu
rebut, que heu sentit o vist en mi.
I el Déu de la pau serà amb vosaltres.
Paraula de Déu.
SALM   Sal 102, 1-4. 8-9. 13-14. 17-18a
R. Beneeix el Senyor, ànima meva.
Beneeix el Senyor, ànima meva,
del fons del cor beneeix el seu sant Nom;
beneeix el Senyor, ànima meva,
no t’oblidis mai dels seus favors. R.
Ell et perdona les culpes
i et guareix de tota malaltia;
rescata de la mort la teva vida,
i et corona d’amor entranyable. R.
El Senyor és compassiu i benigne,
lent per al càstig i ric en l’amor.
No acusa sense fi
ni es manté irritat per sempre. R.
Com un pare s’apiada dels seus fills,
el Senyor s’apiada dels fidels;
perquè sap de quin fang ens va formar,
i ens recorda que som pols. R.
Però l’amor del Senyor pels seus fidels
és de sempre i dura sempre;
la seva bondat s’estén als fills dels fills
si guarden la seva aliança. R.
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EVANGELI
Nota: Tot i que la lectura evangèlica prevista per a la solemnitat de Sant Joan Bosco és una
altra, aquest any proposem aquest text de Mateu que ens pot ajudar a orientar l’homilia i els
gestos de l’Eucaristia en sintonia amb la campanya proposada per aquest any.
Lectura del sant evangeli segons sant Mateu 18, 12-14
Jesús els digué:
Què us sembla? Si un home té cent ovelles i se li n’esgarria una, no deixa les noranta-nou a la
muntanya i va a buscar l’esgarriada?
I si l’arriba a trobar, en veritat us dic que té més alegria per aquesta ovella que per les noranta-nou que no s’havien esgarriat. Igualment, el vostre Pare del cel no vol que es perdi ni un de
sol d’aquests petits.
CREDO
Nota: Es proposa que aquest dia es pugui repartir i resar el Credo salesià:
Creiem que Déu estima els joves. Tal és la fe que hi ha en l’origen de la nostra vocació i que
motiva la nostra vida i totes les nostres activitats pastorals.
Creiem que Jesús vol compartir la seva vida amb els joves, que són l’esperança d’un nou futur
i duen dins seu, oculta en els seus anhels, la llavor del Regne.
Creiem que l’Esperit es fa present en els joves i que mitjançant ells vol edificar una comunitat
humana i cristiana més autèntica. Ell treballa ja en cadascun d’ells i en els grups; els ha confiat
una tasca profètica perquè la realitzin en el món, que també és el món de tots nosaltres.
Creiem que Déu ens està esperant en els joves, per a oferir-nos la gràcia de la trobada amb ell
i a estar disposats a servir-lo amb ells, reconeixen la seva dignitat i educant-los en la plenitud
de la vida...
AMÉN
OFRENES:
Juntament amb el pa i el vi, duem al teu altar tot el que cal per a parar la teva taula (espelmes,
flors…). Avui ens recorden que Jesús s’assegué a la taula amb els últims: els pecadors, els
pobres, … Ens recorden també que Don Bosco feu d’aquests joves últims la seva família. Ens
comprometen a ésser Família Salesiana, família dels primers per a Déu.
GEST:
Al final de l’Eucaristia es podria fer algun gest que mostri el compromís per estar a prop dels
últims, dels qui són els predilectes de Déu i també de Don Bosco (un compromís per part de
tots, un gest d’acollida i de solidaritat… quelcom que es pugui realitzar en el dia a dia i que posi
de relleu el lema d’aquest any).

https://primerelsultims.org | #primerelsultims

