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)

MANIFEST DE LA CAMPANYA “PRIMER, ELS ÚLTIMS”
DON BOSCO 2019 – ADAPTACIÓ SALESIANA DE MATEU 25
Nota introductòria: Aquest text MANIFEST s’ha realitzat a partir de les aportacions de les diverses obres salesianes de la Inspectoria Maria Auxiliadora dins de la campanya “PRIMER,
ELS ÚLTIMS”.

A la fi dels temps el Senyor reunirà a tothom i ens dirà: veniu a celebrar amb mi, amb Don
Bosco i amb tots els qui ens han precedit una gran festa perquè:
Tenia fam i EM donàreu menjar.
Tenia set i EM donàreu beure.
Anava despullat i EM vau vestir.
Estava malalt i EM vau visitar.
Era foraster i EM vau acollir.
Era a la presó i EM vinguéreu a veure.
Estava sol i us vau fer els MEUS amics.
Sofria fracàs escolar i creàreu per a MI serveis de recolzament educatiu.
No tenia família i us féreu la MEVA família.
Massa jove tenia càrregues familiars i M’ensenyàreu a ser família.
No em sentia estimat per ningú i EM donàreu tota la vostra estimació.
Vivia sense sentit i EM vàreu ajudar a descobrir motius per a viure.
Tot el món deia que no servia per a res i creguéreu en MI.
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Em sentia fracassat i sense horitzons i EM vau donar oportunitats.
Estava sense treball i EM vau acompanyar amb itineraris d’inserció.
No tenia possibilitats d’un oci positiu i M’oferíreu possibilitats de lleure.
Era un menor estranger no acompanyat i EM féreu sentir com a casa.
Estava enganxat a la droga i l’alcohol i EM vau obrir camins de sortida.
Tenia més de 18 anys i estava sol i EM donàreu tot el vostre suport.
No podia accedir a un habitatge i EM recolzàreu en tot moment.
Tenia problemes de salut mental i EM recolzàreu igualment.
Era una dona maltractada i M’ajudàreu a defensar-me i a protegir-me.
La meva família no sabia ni podia ajudar-me i fóreu la MEVA altra família.
No coneixia Jesús i ME’L donàreu a conèixer amb la vostra vida.
Tot allò que fèieu a un d’aquests germans meus més petits, m’ho fèieu a mi.

I plegats, plens d’alegria et direm:
Gràcies pel regal dels joves pobres i exclosos: fan possible la nostra trobada amb Tu.
Gràcies per totes les persones que es comprometen en la prevenció de l’exclusió social i en
l’eradicació de las causes que la genera, procurant la transformació de la nostra societat per a
que totes les persones puguin viure amb dignitat.

Dóna’ns la força per a seguir estimant -TE en cadascuna d’elles.
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