EN CAMÍ
Audició: Beneiré el Senyor (Worship)
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.

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
Gest del camí
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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.
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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