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 nois i noies.
MONICIÓ INICIAL:
Salutacions a tothom! Ens reunim com cada any per a celebrar la festa de Sant Joan Bosco.
Sí, ho fem com cada any, però en aquesta ocasió amb una mirada especial; amb la mirada
valenta i amorosa que Don Bosco va tenir pels joves.
Una mirada per a tots, però especialment per als qui ho passaven pitjor; per als nois que
arribaven a la ciutat buscant un futur; per als qui no tenien família i eren víctimes del maltractament i l’explotació.
Avui celebrem que segueix viu entre nosaltres i com aleshores, amb una mirada especial pels
nois i noies que ho passen pitjor; perquè per a ell, com per a nosaltres: “Primer, els últims”.
ü Pels qui han de deixar les seves cases i fins i tot els seus països buscant l’esperança
d’un futur millor.
ü Pels qui busquen treball i una manera de guanyar-se honradament la vida.
ü Pels qui necessiten una mà amiga que els acompanyi en el seu creixement i en la recerca de la felicitat.
Que Don Bosco ens ajudi a tenir avui la seva mirada per a estar a prop dels nostres companys
i companyes que ens esperen, que esperen una abraçada, un somriure, una paraula d’afecte.
ACTE PENITENCIAL:
Us animo ara que mirem el nostre cor i li demanem a Déu que, amb la seva misericòrdia, elimini
d’ell tot el que ens fa estar tristos i preocupats:
ü Per les vegades en què la nostra mirada està molt tancada sobre nosaltres mateixos i
no veiem les necessitats dels altres. Senyor, tingueu pietat.
ü Pels moments en què les nostres oïdes romanen sordes al plany dels altres, per les
ocasions en què no volem escoltar els altres. Crist, tingueu pietat.
ü Pels moments en què el nostre cor no acull aquells que se senten desterrats, exiliats
o descartats. Senyor, tingueu pietat.
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LECTURES:
Lectura de la carta de l’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 tot 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.
OFRENES:
En aquest dia, et presentem aquestes ulleres, com a símbol de la mirada nova que volem tenir
per a adonar-nos de les necessitats dels altres i poder ajudar-los, que la nostra mirada sigui
sempre com la de Don Bosco.
Et presentem també aquesta casa (dibuix, maqueta…), Don Bosco va voler sempre que les
seves obres fossin cases, especialment per als qui no en tenien. Ajuda’ns a ser casa per als
qui se senten sols i desprotegits.
Et presentem també aquest cartell amb el lema del curs, PRIMER, ELS ÚLTIMS. Que també
la nostra casa sigui una casa on els més petits, els més pobres, els més vulnerables se sentin
especialment estimats i acollits.
Compartir el pa i el vi, ens recorda que tots som germans i ens asseiem a la mateixa taula;
compartir el Cos i la Sang de Crist ens recorda que tots som fills i filles de Déu. Que aquest
aliment del cel ens ajudi a viure com a germans que es respecten i ajuden i fills agraïts 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 puguin realitzar els nois i les noies en el
dia a dia i que posi de relleu el lema d’aquest any).
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