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LA NOSTRA META: EL SISTEMA PREVENTIU A LES NOSTRES ESCOLES

Acollida

Benvinguts tots a aquesta celebració on volem donar gràcies a Déu per haver suscitat en Don Bosco la genial idea 
d’un sistema educatiu que perdura en el temps i que tenim la sort de viure en els nostres Col·legis. Parlem del Sistema 
Preventiu: Raó, religió i amor. Les tres paraules juntes fan possible un ambient del que gaudim dia a dia i una bona 
mostra n’és l’alegria i familiaritat que són sempre entre nosaltres.

Cant d’Entrada: QUAN DESVETLLAREM ELS CORS

QUAN DESVETLLAREM ELS CORS 

A LA VEU DEL DÉU VIVENT 

JUNTS RETROBAREM LA FONT DE LLIBERTAT. 

QUAN AIXECAREM LES MANS

PER CANTAR AL DÉU VIVENT

JUNTS RETROBAREM LA LUM 

D’UN NOU DEMÀ.

Ell sabrà trencar les armes. 

Ell sabrà canviar els cors, 

Ell eixugarà les llàgrimes. 

Ell farà fugir les pors. 

No més nit sobre la terra, ell vindrà com un gran foc, 

No més odi ni més guerra, ell farà el món tot nou. 

Ell serà Déu amb nosaltres, tot el mal ja haurà passat, 

De les cendres i les brases en farà nova ciutat.

President: En el nom del Pare…

Peticions de perdó

1. Molts cops els nostres somnis consisteixen en buscar la nostra propia COMODITAT, en sentir-nos a gust, en ser 
servits, en tenir-ho tot a mà i de seguida, en que ningú no ens molesti… Però descobrim que així no som feliços. 
Aquestes actituds ens allunyen del teu somni. Senyor, tingueu pietat.

2. Moltes vegades els nostres somnis consisteixen en buscar l’INDIVIDUALISME, que tots pensin com jo, que l’únic 
important siguin les meves coses, el meu temps… Però descobrim que no podem viure sols. Aquestes actituds ens 
allunyen del teu somni. Crist, tingueu pietat.

2. Moltes vegades els nostres somnis consisteixen en fer servir la VIOLÈNCIA amb fets, gestos, paraules, crits, 
amenaces, venjances… tant a nivell social com personal. Però ens adonem que així no construïm la pau. Aquestes 
actituds ens allunyen del teu somni. Senyor, tingueu pietat.
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1. GLÒRIA A DÉU.

Hem vingut aquí, Senyor Jesús, 
seduïts pel teu Sant Esperit. 
Confiem en la teva paraula que ens parla dintre el cor. 
Prop del teu amor volem restar, 
sabedors que sempre ets fidel. 
Deixarem que ens omplis d’alegria i t’obrirem el cor. 

GLÒRIA, GLÒRIA, SEMPRE SERÀS 
NOSTRE SENYOR. 
GLÒRIA, GLÒRIA, SEMPRE SERÀS 
NOSTRE SENYOR. 

Tu transformaràs les nostres vides. 
En la teva pau caminarem i 
aprendrem de tu com és el Pare
i ell ens farà forts. 
Creixerem units en l’esperança. 
Fes de tots nosaltres homes nous 
que proclamen per tota la terra que sou nostre Senyor.

Oració Col·lecta

Pare de tots els dons,
de qui procedeix tot el que tenim i som;
ensenya’ns a reconèixer els beneficis de la teva immensa bondat,
i a estimar-te amb tot el nostre cor
i totes les nostres forces.
T’ho demanem per nostre Senyor Jesucrist, el teu Fill,
que viu i regna amb tu i l’Esperit,
pels segles dels segles.

Ambientació a la lectura Salesiana

“Li faré de Pare”, és el que Don Bosco li va dir a la mare d’un nou alumne que s’incorporava a la seva escola i que havia 
perdut feia poc el seu pare.

Als nostres Col·legis arriben joves que poden gaudir d’una família i altres que els en manca una, per això som per a tots 
els joves, la seva segona família.

Molts de nosaltres en entrar al col·legi ens trobem amb companys de feina, i el temps fa que passin a ser bons amics 
i fins i tot alguns com germans.

Tant de bo que recordar aquest text ens continuï animant en aquesta tasca educativa de ser germà o pare. Escoltem 
el testimoniatge amb atenció.
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Lectura Salesiana

El meu nom és Joan Cagliero, vaig néixer a Castelnuovo d’Asti, on vaig conèixer Don Bosco quan jo tenia 12 
anys i ell era un jove sacerdot. Don Bosco era molt conegut al meu poble, on ell també havia nascut. Recordo 
que la meva mare deia que sempre havia vist en la infantesa del jove Bosco una cosa extraordinària. La tardor 
de 1851, com era el seu costum, va venir Don Bosco a I Becchi. Haig de dir que aquell va ser un any especial. 
Acabava de morir el meu pare i al meu cor hi havia una gran inquietud. El dia de difunts vaig ser a la missa 
que celebrava Don Bosco a la parròquia i hi vaig fer d’escolà. Quan tornàvem a la sagristia se’m va adreçar 
amb molta amabilitat: “Sembla que tens alguna cosa a dir-me i vols manifestar-me algun viu desig, és així? Sí, 
vaig respondre emocionat, vull dir-li que vull anar amb vostè a Torí, seguir estudiant i fer-me sacerdot. Bé, va 
respondre, dient a més: vine amb mi”. Don Bosco coneixia la meva mare i va parlar amb ella aquella mateixa 
tarda. La conversa que van tenir va ser una conversa plena de sinceritat i d’enginy: “La meva bona Teresa, és 
veritat que vols vendre’m el teu fill? Vendre’l no, va respondre ella, però si li agrada, us el regalo. Millor encara, 
va respondre Don Bosco, prepara-li les seves coses. Demà vindrà amb mi i li faré de pare”.

Ambientació evangeli

Don Bosco va fer seu l’evangeli que ara escoltarem, i és molt fàcil de seguir els seus passos, es tracta de complir allò 
que Déu ens demana en els seus manaments i que podem resumir en “l’Amor”.

Quan a les nostres vides hi ha amor i regalem amor a tothom, el nostre món canvia i l’alegria i la felicitat ho emplena tot.

Escoltem amb atenció.

Cant al·leluia: AL·LELUIA (Kairoi).

AL·LELUIA, AL·LELUIA, 
AL·LELUIA, AL·LELUIA.

Prop de tu Jesús vull pregar, 
tot sentint que tu ets tan gran. 
Tu em fas senzill com un nen, 
a les teves mans soc feliç.

Lectura del Sant Evangeli segons Sant Joan (15,9-17)

Tal com el Pare m’estima, també jo us estimo a vosaltres. Manteniu-vos en el meu amor. Si guardeu els meus 
manaments, us mantindreu en el meu amor, tal com jo guardo els manaments del meu Pare i em mantinc en 
el seu amor.

»Us he dit tot això perquè la meva joia sigui també la vostra, i la vostra joia sigui completa. Aquest és el meu 
manament: que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat. Ningú no té un amor més gran que el 
qui dóna la vida pels seus amics. Vosaltres sou els meus amics si feu el que jo us mano. Ja no us dic servents, 
perquè el servent no sap què fa el seu amo. A vosaltres us he dit amics perquè us he fet conèixer tot allò que 
he sentit del meu Pare. No m’heu escollit vosaltres a mi; sóc jo qui us he escollit a vosaltres i us he confiat la 
missió d’anar pertot arreu i donar fruit, i un fruit que duri per sempre. I tot allò que demanareu al Pare en nom 
meu, ell us ho concedirà. Això us mano: que us estimeu els uns als altres.
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Oració de fidels

Presentem, ara, al Pare, les nostres pregàries, amb l’esperança que seran escoltades. 

Preguem dient: ESCOLTA’NS, SENYOR

1. Et demanem per l’Església, perquè ens faci créixer sempre en l’alegria de sentir-nos estimats per Déu. Preguem el 
Senyor.

2. Et demanem pels nens i joves que viuen desorientats, pels qui no troben feina, pels qui pateixen la incomprensió i 
la violència, pels qui tenen una situació familiar complicada, perquè vegin en Déu una llum que els ajudi a caminar. 
Preguem el Senyor.

3. Et demanem per les famílies, perquè siguin el primer motor de l’Evangelització, el primer lloc on fer realitat la teva 
Paraula, el primer ambient on anomenar-te Pare. Preguem el Senyor. 

4. Et demanem per tots els nostres educadors, professors, salesians, personal no docent perquè siguin fidels al 
somni de Don Bosco i rostre de Déu entre nosaltres. Preguem el Senyor. 

5. Et demanem per tots els qui som aquí perquè sapiguem ser companys de camí i sapiguem ajudar-nos els uns als 
altres a cada pas que fem. Preguem el Senyor.

Senyor, escolta l’oració dels que et supliquem i augmenta’ns la fe, l’esperança i la caritat. Per Jesucrist, Senyor 
nostre.

Ofrenes: 

Lector 1. (Ofrena de Llibre-Tablet)

Don Bosco sempre ens va parlar de la importància de ser bons cristians i honrats ciutadans.

Senyor, volem oferir-te el nostre treball, el nostre esforç per ensenyar als alumnes que ens has encomanat, 
que no ens falti mai l’entusiasme i la creativitat pedagògica.

Lector 2. (Samarreta d’esport)

Don Bosco va voler que els seus patis fossin el lloc per a trobar-nos alumnes i educadors. Aquesta samarreta 
representa l’entrega, l’esforç, el treball en equip, en definitiva, la companyonia. Ajuda’ns a funcionar sempre 
a la vida com a persones entregades als altres i unides.

Lector 6. (Altaveu bluetooth)

Si hi ha alguna cosa que caracteritza la família salesiana és l’alegria i la festa. El mateix Don Bosco ens va 
dir que ens volia “Sempre Alegres”. Fes-nos sempre persones alegres i optimistes descobrint que l’origen de 
la veritable alegría rau només en Tu. 

Lector 7. (Pa i Vi)

Senyor, el teu amor per tots nosaltres ha estat tan gran que has volgut quedar-te per sempre al nostre 
costat. Però són tantes les coses que tenim al cap que, de vegades, t’oblidem. En aquesta Eucaristia volem 
demanar-te que ens acompanyis a la vida i que aquests dons que et presentem siguin l’aliment eucarístic 
que mai no ens falti.
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Cant ofrena: EL SENYOR ET CONVIDA (OFERTORI)
EL SENYOR ET CONVIDA A SEURE
A TAULA AMB ELL. (bis)
DIGUES SI, DIGUES SI, 
EL SEU COS ÉS PER A TU 
I AQUEST VI GERMÀ QUE OMPLI EL TEU COR (bis). 

Junt amb els teus germans ofereix-li el teu cor és Ell qui et crida a deixar-ho tot , i posa damunt l’altar tot allò 
que més vols: la vida, la joia i tot l’amor.

ORACIÓ SOBRE LES OFRENES

T’oferim, Pare, aquest sacrifici de lloança
pels dons que de tu rebem,
i et preguem que oferim a la glòria del teu Nom
el que sense mèrit nostre ens dónes en el dia a dia.
Per Jesucrist, Senyor el nostre.

PREFACI DOMINICAL X

El dia del Senyor.

V. El Senyor sigui amb vosaltres.
R. I amb el vostre esperit.
V. Amunt els cors.
R. Els elevem al Senyor.
V. Donem gràcies al Senyor, Deu nostre.
R. Cal fer-ho i és de justícia.

Veritablement és just beneir-te i donar-te gràcies,
Pare sant, font de la veritat i de la vida,
perquè ens has convocat a casa teva
en aquest dia de festa.
Avui, la teva família,
reunida en l’escolta de la teva Paraula, 
i en la comunió del pa únic i partit,
celebra el memorial del Senyor ressuscitat,
mentre espera el diumenge sense posta
en el que la humanitat sencera
entrarà en el teu descans.
Llavors contemplarem el teu rostre
i lloarem per sempre la teva misericòrdia.
Amb aquesta joiosa esperança,
i units als àngels i als sants, 
cantem unànimes
l’himne de la teva glòria:
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Sant

Sant, sant, sant és el Senyor Déu de l’univers,

el cel i la terra són plens de la vostra glòria,
hosanna a dalt del cel. 
Beneït el qui ve en el nom del Senyor. 
Hosanna a dalt del cel. (bis)

Cant de comunió: NO FIXEU ELS ULLS.

No fixeu els ulls en ningú més que Ell.
No fixeu els ulls en ningú més que Ell.
No fixeu els ull en ningú més,
no fixeu els ull en ningú més 
no fixeu els ulls en ningú més que Ell.
No espereu, amics, ningú més que Ell... 
No adoreu, amics, ningú més que Ell... 
Només Ell és el camí, la veritat (2) No fixeu els ulls...

Acció de Gràcies

Javi Sánchez https://www.youtube.com/watch?v=VxL0W2p0law

Al amor más sincero, 
al Amor sin fronteras, 
al Amor que dio su vida por amor 
encontré un día cualquiera...
...y a ese Amor tan sincero, 
a ese Amor sin fronteras, 
a ese Amor que dio su vida por amor 
le entregué mi vida entera.

ORACIÓ DESPRÉS DE LA COMUNIÓ

Déu nostre, tu que ens vas lliurar com aliment espiritual
aquest sagrament de la salvació del teu Fill
que hem ofert en acció de gràcies.
Dóna’ns fortalesa i alegria
perquè puguem servir-te amb més fervor
i aconseguir nous beneficis.
Per Jesucrist, Senyor nostre.

MANIFEST I LLIURAMENT DEL SÍMBOL DE L’ESPELMA
Et donem gràcies, Senyor, per Joan Bosco.
Li vas donar un cor ple d’amor,
i tan dilatat com les arenes del mar.

https://www.youtube.com/watch?v=VxL0W2p0law
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En ell, milers d’homes i dones
han pogut descobrir que ets Tu, Déu de l’amor,
el que ets present com origen, font i meta de tot.

Ell ha encès una flama i altres la conserven encesa,
perquè en el món els joves i els nens vegin
i sentin la teva presència de Déu pròxim, de Déu amic.

Et donem gràcies, Senyor, per Joan Bosco, pare i mestre de la joventut,
profeta de l’educació en els temps nous,
amic entranyable dels joves,
que deia: “N’hi ha prou que sigueu joves perquè us estimi”.
Fan falta testimonis així perquè molts creguem que Tu ets el Déu de l’amor.

(A continuació, ens acostem al presbiteri i s’encén amb el ciri pasqual o una espelma gran).

Aquesta espelma ens recordarà a tots el compromís de ser LLUM a la nostra presència del llegat tan gran que ens va 
deixar Don Bosco sintetitzat en el Sistema Preventiu.

BENEDICCIÓ I COMIAT

Cant final:  BONA MARE.

Bona Mare et vull cantar i pregar Déu, al teu costat. 
Bona Mare tu has estat pobra i humil, i ho dones tot. 

En els teus braços vull deixar tot el que soc,
viure confiant rom ho fa un nen, 
sentir-te a prop , sentir-te a prop. 

BONA MARE. NOSTRA BONA MARE 
BONA MARE. NOSTRA BONA MARE. 
Bona Mare et vull cantar perquè has estat 
oberta a Déu. 

Bona Mare tu has viscut la llarga nit camí de fe. 
Mira els teus fills que en aquest món som pelegrins. 
Mira l’angoixa i el dolor perquè el teu cor acull a tots.


