EN CAMÍ
Ambientació
La capella haurà d’estar decorada amb un camí llarg i tortuós que estarà en el centre. El camí estarà marcat a terra amb
petites creus i petites espelmes (si no pot ser, pintat en paper continu). En un dels extrems tindrem la creu de Crist i la
llum del ciri pasqual (si no pot ser, tots dos elements podran estar dibuixats, però seria ideal que fossin una creu i un
ciri reals). Hi haurà música instrumental relaxant per ambientar el moment i la il·luminació serà tènue i centrada en el
camí, en la creu i en la llum del final del camí.
Monició: Us convido a tenir una trobada amb el Senyor aquest matí i a agrair-li tots els dons que ens ha concedit i ens
segueix concedint.
Després d’haver llegit la nova carta que Don Bosco ens adreça a cadascun de nosaltres, i haver recordat la nostra
història i aquells elements del Sistema Preventiu que ens han configurat, és hora de mirar, amb cor agraït, el futur en
la presència del Senyor. Aquest matí descobrim amb il·lusió que ens queda molt camí per recórrer i no podem fer cap
altra cosa que donar gràcies a Déu per haver-nos fet conèixer i haver-nos fet viure la nostra vida amb l’estil salesià que
vam aprendre amb el sistema preventiu.

Audició: Beneiré el Senyor (Worship) https://www.youtube.com/watch?v=fsj_msYI1CI
Beneiré el Senyor, amb tot el cor.
Lloaré el seu sant nom.
Cantaré una cançó, de tot cor.
Exaltaré el seu sant nom.
S’aixeca el sol i és un dia nou.
És temps d’una nova cançó.
El que hagi de passar, el que jo no puc preveure…
No m’impedeixi lloar el seu sant nom.
El seu amor mai no tindrà fi.
És Déu pacient, bondadós Senyor.
El seu gran nom cantaré per sempre.
10.000 raons tindré per celebrar.
I quan el meu cor no tingui forces,
La meva vida arribi a la fi
Amb l’ànima seguiré lloant-lo
10.000 anys més i per l’eternitat.

https://creixentjunts.salesians.cat/

Lectura de l’Evangeli segons Sant Marc
Van arribar a Cafarnaüm i, un cop a casa, els va preguntar: «De què discutíeu pel camí?». Ells callaven, perquè
havien estat discutint sobre qui era el més gran. Llavors, asseient-se, va cridar els Dotze i els va dir: «Qui
vulgui ser el primer, que sigui l’últim de tots i el servidor de tots». Després, prenent un nen, el va posar enmig
d’ells i, abraçant-lo, els va dir: «Qui acull un d’aquests petits en el meu nom, m’acull a mi, i qui m’acull a mi, no
és a mi a qui acull, sinó a aquell que m’ha enviat».
Silenci
Reflexió sobre la lectura
En aquesta lectura Jesús mateix utilitza els elements bàsics del sistema preventiu. Raona, aplica l’amor i valora la
presència de Déu entre nosaltres. Jesús raona amb els seus un dels seus grans missatges: «Qui vulgui ser el primer,
que sigui l’últim de tots i el servidor de tots». Però és conscient que ells no s’estan assabentant de res. De vegades
amb la raó sola no n’hi ha prou. Llavors fa entrar en escena l’amor. Es fixa en un nen. No l’assenyala des de lluny, sinó
que el va a buscarl, el posa al centre (no en un racó) i el pren en braços. Llavors continua amb la seva explicació, però
aquest cop amb un nen als seus braços. El missatge que va al cor és molt més potent i efectiu que el que va a la ment.
El que diu Jesús en el seu missatge final em recorda l’altre gran pilar del sistema preventiu: la religió. «Qui acull un nen
d’aquests en el meu nom, acull al qui m’ha enviat». No fem el que fem, no acollim joves perquè siguem meravellosos i
fantàstics, sinó perquè Déu és meravellós i fantàstic. No fem el que fem perquè tenim un cor bo, sinó perquè Déu té
un cor bo…
Gest del camí
En el centre hi haurà un camí. Un camí llarg i tortuós construït a base de moltes petites llums i creus. És un camí que
arriba fins a la creu i la llum de Crist.
Es tractaria de convidar a reflexionar sobre totes aquestes escenes del Sistema Preventiu de la nostra vida, de la
nostra escola. Aquestes escenes que ens han marcat, que ens han fet ser com som. Aquest professor, aquest salesià,
aquest jove que m’ha canviat la vida. Aquest alumne que ha canviat la seva vida perquè s’ha trobat amb algú que ha
estat «preventiu» amb ell.
Després d’uns minuts d’oració davant aquestes escenes es convida els participants perquè, quan ho creguin convenient,
puguin anar sortint i anar col·locant les fotos significatives al llarg d’aquest camí com a símbol que junts, amb estil
salesià i amb el sistema preventiu per bandera, caminem cap a la salvació. Una salvació que implica creu, però que ens
porta a la llum definitiva de la trobada amb Crist Ressuscitat.
Els participants, després de col·locar la foto en el camí, podran compartir aquest moment significatiu per a ells que
representa la foto, aquestes persones que, al llarg de la vida, han estat testimoniatge viu del sistema preventiu a les
seves existències…
Cant:
Us donem gràcies perquè tot ho rebem de Vós,
tot ho rebem de Vós, tot ho rebem de Vós.
Us donem gràcies perquè tot ho rebem de Vós,
I us estem agraïts.

https://creixentjunts.salesians.cat/

Oració
Senyor Jesús, gràcies per haver-nos mostrat el rostre del Pare.
Gràcies per fer-nos veure amb les teves paraules i les teves obres qui és i com és el nostre Déu.
Gràcies perquè ens has fet partícips d’aquest immens regal que és Don Bosco i el seu sistema preventiu
Senyor Jesús, gràcies un dia més per estimar-nos tant,
amb aquesta bogeria teva que no arribem a entendre,
amb aquesta incondicionalitat que ens deixa fora de combat,
amb aquesta grandesa que supera totes les nostres expectatives.
Gràcies per deixar-nos compartir el privilegi que suposa ser fills en el Fill,
Gràcies per cridar-nos, per escollir-nos,
per ser destinataris de la teva promesa de salvació
i ser testimonis del miracle que suposa viure la vida des del sistema preventiu de Don Bosco.
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