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OBJECTIUS
MATERIALS
ACTIVITATS
RECURSOS WEB

• Presentar un nou curs amb nous objectius i noves mirades. Crear unió com a classe.
• Sentir-se protegits i estimats per Jesús, la família i les persones de l’entorn més proper.
• Apropar-nos a Jesús i a Sant Josep Manyanet
• Relacionar l’església/capella com la casa de Jesús
- El cartell
- Cuatre caixes amb les paraules: Escola, Taller, Llar i Temple.
- http://pastoral.manyanet.org/wordpress/ Taller Naza-Red
- https://soundcloud.com/v-ctor-mart-nez-llerena/jesus-viu-en-mi Jesús viu en mi
- https://www.youtube.com/watch?v=Eowk9aib5EM I vas ser llar

El cartell:
Els nostres alumnes han
hagut de viure una
situació nova i complexa
per a tots, i hem de tenirho
present
en
el
començament
d’aquest
nou curs. Alguns hauran
estat contents d’estar a
casa però d’altres no
hauran
tingut
una
convivència fàcil o, inclús,
hauran patit la mort
d’algun familiar proper.
El més important és
sentir-nos
units
i
protegits,
vivint
amb
esperança i harmonia, i
recolzant-nos mútuament. Es tracta d’acompanyar i
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compartir la vida des de la fe, la família i l’escola,
tenint com a referent la Sagrada Família.

LA CELEBRACIÓ
Monició d’entrada (sacerdot, religiós, mestre/a, catequista)
Hola nois i noies! Comencem un nou curs, un curs que segur que estarà ple de reptes,
d'il·lusions, d'emocions, de continguts, de sorpreses... Darrerament hem viscut una
situació estranya i potser complicada, on hem trobat a faltar moltes coses. Per això,
teníem moltes ganes de retrobar-nos amb els nostres companys, de continuar aprenent
coses noves a l’escola i de venir a l’Església amb Tu, Jesús. Segur que anirà tot bé!
En aquesta celebració tindrem en el nostre record aquelles persones que han deixat per
la COVID19, que al Cel hi siguin.

Cant Jesús viu en mi https://soundcloud.com/v-ctor-mart-nez-llerena/jesus-viu-en-mi
Salutació

(del que presideix) “En el nom del Pare, i del Fill i de l'Esperit Sant...”
Benvinguts a la casa del Pare!,
Comencem aquest curs trobant-nos amb Jesús, fent-nos recordar que Ell sempre estarà
amb nosaltres per ajudar-nos i guiar-nos pel bon camí. Quan les coses no surtin bé hem
de pensar que Ell està al nostre costat.

Acte penitencial
-

Sovint, només mirem el nostre benestar sense importar-nos si a l’altre persona li
cal la nostra ajuda o el nostre suport. Senyor, tingueu pietat.
Et demanem perdó per la manca de paciència envers els altres, per exigir més als
altres que a nosaltres mateixos. Crist, tingueu pietat.
Sovint, mentim, no diem tota la veritat i ho fem premeditadament. Senyor,
tingueu pietat.

Himne de Gloria

Celebració inici de curs:

UN NATZARET A CADA LLAR
Escola, Taller, Llar i Temple
CICLE MITJÀ I CICLE SUPERIOR
Curs 2020/21

Primera lectura
(Sir 3,2-6.12-14)
Qui venera el Senyor honora els pares
Lectura del llibre de Jesús, fill de Sira
En els fills, el Senyor fa l’elogi del pare i sentencia a favor de la mare. Qui honora el pare
expia els pecats, qui honora la mare es guanya un tresor. Els fills seran la felicitat del qui
honora el pare; quan pregui, Déu se l’escoltarà. Qui honora el pare viurà molts anys, qui
honora la mare obtindrà del Senyor la recompensa.
Fill meu, acull el teu pare en la vellesa, no l’abandonis mentre visqui. Si s’afebleix el seu
enteniment, sigues compassiu, no el menyspreïs quan et veus en plena força. Déu no
oblidarà la pietat que tens pel pare; te la tindrà en compte per a compensar els teus
pecats, en farà un monument per expiar les teves culpes.
Paraula de Déu
T: Us lloem, Senyor

Salm responsorial
(Sl127,1-2.3.4-5)
Si el Senyor no construeix la casa
Càntic de pelegrinatge. Referit a Salomó.
Si el Senyor no construeix la casa,
és inútil l'afany dels constructors.
Si el Senyor no guarda la ciutat,
és inútil que vigilin els guardes.
R: La bondat i l’amor del Senyor duren per sempre
És inútil que us lleveu tan de matí
i aneu tan tard a reposar,
per menjar un pa que us guanyeu a dures penes:
fins quan dormen, ell el dóna als seus amics!
R: La bondat i l’amor del Senyor duren per sempre
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L'herència del Senyor són els fills,
els descendents són la millor recompensa;
R: La bondat i l’amor del Senyor duren per sempre
els fills que heu tingut quan éreu joves
són com les fletxes en mans d'un guerrer.
R: La bondat i l’amor del Senyor duren per sempre
Feliç l'home que se n'omple el buirac!
Si discuteix a la plaça amb l'adversari,
no haurà de retirar-se avergonyit.

Segona lectura
(Col 3,12-21)
Vida familiar en el Senyor
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Colosses
Germans, tingueu els sentiments que escauen a escollits de Déu, sants i estimats:
sentiments de compassió, de bondat, d’humilitat, de serenor, de paciència; suporteuvos els uns als altres, i si alguns tinguéssiu res a dir contra un altre, perdoneu-vos-ho. El
Senyor us ha perdonat; perdoneu també vosaltres. I com a coronament de tot això
estimeu-vos, que l’amor tot ho lliga i perfecciona. Que la pau de Crist coroni en els
vostres cors els combats que manteniu; recordeu que en aquesta pau heu estat cridats a
formar un sol cos. I sigueu agraïts.
Que la paraula de Crist tingui estada entre vosaltres en tota la seva riquesa; instruïu-vos
i amonesteu-vos els uns als altres amb tota mena de doctrina; agraïts a Déu, canteu-li en
els vostres cors amb salms, himnes i càntics de l’Esperit; tot allò que feu, sigui de
paraula, sigui d’obra, feu-ho en nom de Jesús, adreçant per ell a Déu, el Pare, una acció
de gràcies.
Dones, cal que sigueu submises al marit en el Senyor. Marits, estimeu l’esposa, no us
malhumoreu amb ella. Fills, creieu en tot els pares; això agrada al Senyor. Pares, no
importuneu els vostres fills, que no es desanimin.
Paraula de Déu
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T: Us lloem, Senyor

Evangeli (sacerdot, religiós, mestre/a, catequista)
Lc 2,39-52
Lectura de l’Evangeli de Sant Lluc
Quan hagueren complert tot el que manava la Llei del Senyor, se'n tornaren a Galilea, al
seu poble de Natzaret. L'infant creixia i s'enfortia, ple d'enteniment; i Déu li havia donat
el seu favor.
Els pares de Jesús anaven cada any a Jerusalem amb motiu de la festa de Pasqua. Quan
ell tenia dotze anys, hi van pujar a celebrar la festa, tal com era costum Acabats els dies
de la celebració, quan se'n tornaven, el noi es quedà a Jerusalem sense que els seus
pares se n'adonessin. Pensant que era a la caravana, van fer una jornada de camí abans
de començar a buscar-lo entre els parents i coneguts; com que no el trobaven, van
tornar a Jerusalem a buscar-lo. Al cap de tres dies el van trobar al temple, assegut entre
els mestres de la Llei, escoltant-los i fent-los preguntes. Tots els qui el sentien es
meravellaven de la seva intel·ligència i de les seves respostes. En veure'l allà, els seus
pares van quedar sorpresos, i la seva mare li digué:
-Fill meu, per què t'has portat així amb nosaltres? El teu pare i jo et buscàvem amb
ànsia. Ell els respongué:-Per què em buscàveu? No sabíeu que jo havia d'estar a casa del
meu Pare? Però ells no comprengueren aquesta resposta. Després baixà amb ells a
Natzaret i els era obedient. La seva mare conservava tot això en el seu cor. Jesús es feia
gran, avançava en enteniment i tenia el favor de Déu i dels homes.
Paraula del Senyor
T: Lloança a vós, Oh Crist

Homilia
Oració dels fidels
Ofrenes
[S’utilitzaran les quatre caixes amb les paraules realitzades pels alumnes.]
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1. T’oferim Senyor la paraula Escola perquè volem continuar aprenent coses noves
al costat dels nostres companys i professors. T’ho demanem, Senyor!
2. T’oferim Senyor la paraula Llar perquè representa les persones del nostre entorn
més proper, a les que volem seguir donant tot el nostre amor. T’ho demanem,
Senyor!
3. T’oferim Senyor la paraula Taller perquè representa tots els nostres
aprenentatges. Volem aprendre moltes coses durant aquest curs per continuar
creixent. T’ho demanem, Senyor!
4. T’oferim Senyor la paraula Temple perquè volem estar amb Tu, aquí a casa teva.
T’ho demanem, Senyor!
5. T'oferim Senyor el pa i el vi que seran el teu cos i sang. Estem segurs que ens
donaran les forces necessàries per a dur a terme el nostre treball en aquest curs
sent fidels a la nostra identitat com a cristians. T'ho demanem, Senyor!
Us beneïm, Senyor, Déu de l'univers, per aquest pa que
bondat i que és fruit de la terra i del treball del homes:
es converteixi per a nosaltres en pa de vida.
T: Que Déu sigui beneït per sempre.
Us beneïm, Senyor, Déu de l'univers, per aquest vi que
bondat i que és fruit de la vinya i del treball del homes:
es converteixi per a nosaltres en beguda espiritual.
T: Que Déu sigui beneït per sempre.

hem rebut de la vostra
us el presentem perquè

hem rebut de la vostra
us el presentem perquè

INVITACIÓ A LA PREGÀRIA
Pregueu, germans, perquè aquest sacrifici, meu i vostre, sigui agradable a Déu
Pare omnipotent.
T: Que el Senyor rebi de mans vostres aquest sacrifici , a lloança i glòria del seu
nom, i també per al nostre bé i de tota la seva santa Església.
ORACIÓ SOBRE LES OFRENES

Pregaria Eucarística II
S: El Senyor sigui amb vosaltres
T: I amb el vostre esperit.
S: Amunt el cors.
T: Els elevem al Senyor.
S: Donem gràcies al Senyor, Déu nostre.
T: Cal fer-ho i és de justícia
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ACLAMACIÓ DEL 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.
ACLAMACIÓ DESPRÉS DE LA CONSAGRACIÓ
S: Proclameu el misteri de la fe
T: Anunciem la vostra mort, confessem la vostra resurrecció, esperem el vostre
retorn, Senyor Jesús.
ACLAMACIÓ DE CLOENDA
Per ell, amb ell i en ell, vós Déu Pare omnipotent,
en la unitat de l'Esperit Sant,
rebeu tot honor i tota glòria,
pels segles dels segles.
T:Amén.

Parenostre
Ritu de la pau
Fracció del pa
Comunió
Benedicció final
Ja arribem al final de la celebració d'inici de curs. Us animo a que seguiu el camí que
Jesús i Sant Josep Manyanet ens indiquen. Que Déu us acompanyi: En el Nom del Pare+,
del Fill+ i de l'Esperit Sant+. Amén

Cant
I vas ser llar (vídeo-cançó)

