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El cartell: Junts arribem + lluny.  

Estem en temps de camí sinoidal; l’Església, com a 
mare, ens escolta, ens aplega, ens protegeix i ens 
posa en camí per a arribar a la salvació que ens dona 
Jesucrist.  
Jesús em sosté; la meva família, els meus professors, 
els meus amics,...Caram! Quanta gent Anc al meu 
costat, que es preocupa i vetlla perquè pugui acon-
seguir moltes coses i ser una bona persona. Quina 
alegria tenir-les al meu costat! Segur que aquest nou 
curs estaran a prop meu i m’ajudaran. Quina emoció! 

Celebració 
1. Monició d’entrada mestra/catequista  
Benvinguts tots a la Casa de Jesús, l!església. 

Ja fa uns dies que hem començat el curs i ens tornem a veu-
re amb els companys i les mestres. Aquest any el lema és 
« Junts arribem + lluny». Ens adonarem que tenim moltes 
persones al nostre voltant, que ens esAmen i volen ajudar-nos, descobrirem que Jesús 
també ens esAma molt i ens donarà tota la força per a aconseguir moltes coses. La seva 
ajuda i seu amor és més gran que totes les coses juntes. 

Ara començarem aquesta celebració amb aquesta cançó que es diu Tinc una llum al cor.  

OBJECTIUS

• Descobrir que som esAmats i estem cridats a esAmar, en primer lloc la família, 
l'escola… 

• SenAr-se esAmats per Jesús, la família  i les persones de l’entorn més proper. 
• Adonar-se que amb Jesús, la família i l’escola podem aprendre molt.  
• Presentar i/o recordar Sant Josep Manyanet com a Fundador i “Profeta de la famí-

lia”.

MATERIAL Un cartell que digui « Junts arribem + lluny »

RECURSOS 
WEB

h[p://pastoral.manyanet.org/wordpress/?lang=ca  Web del Taller Naza-Red 
h[ps://youtu.be/jKV04-8sHR4 Vídeo de Sant Josep Manyanet  
h[ps://youtu.be/Eowk9aib5EM vídeo-cançó I va ser llar 
h[ps://www.youtube.com/watch?
list=PLE6exHYoMT1N330r991nOBx2O30bBrJR2&v=aFSbPDDxkrQ Vídeo pregàries 
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2. Cant: Tinc una llum al cor  
Tinc una llum al cor, 

que m’ajuda a somiar. 
Tinc una llum al cor, 

que m’ajuda a es9mar. 
Tinc una llum al cor, 

per a tenir molts amics. 
Tinc una llum al cor, 

quan Jesús està amb mi. 

3. Salutació sacerdot 
Sacerdot: En el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant. 
Tots: Amén. 
S: Que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist, l’ amor de Déu Pare i la comunió de 
l’Esperit Sant siguin amb tots vosaltres. 
T: I amb el teu esperit. 
 

Unes breus paraules de benvinguda (mossèn) 

4. Evangeli: 1a CorinAs 12,12-30    Un sol cos amb molts 
membres 

Adaptació: Sant Pau era un amic de Jesús. Ell viatjava molt i parlava de Jesús allà on hi 
anava. Un dia va dir als habitants de la ciutat de Corint: 
Tots nosaltres, que esAmem Jesús i ens anomenem crisAans, formem un sol cos. Som 
diferents i cadascú té unes habilitats diferents a les dels altres. Així passa amb les parts 
del nostre cos (les mans, els peus, el cap…); totes son diferents però importants i neces-
sàries. Si ens fem mal a un peu, a un dit, al genoll,…tot el cos ho sent; doncs això passa 
amb la família dels crisAans: si un ho està passant malament, senAm aquest sofriment i 
l’ajudem i si està content, ens alegrem amb ell i ho celebrem com a germans.  

Homilia.  

5. Ofrenes: Un grup d’alumnes portaran les ofrenes a poc a poc i 
en ordre, mentrestant la professora llegeix la peAció 
corresponent.  
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Anem a presentar el cartell del lema, que és el nostre desig en aquest curs « JUNTS 
ARRIBEM + LLUNY » S’ha de poder veure bé des de lluny. El símbol « + » representa Je-
sús, per tant hauria de ser diferent de les altres lletres. 
Mirarem de ser creaTus i tenir cura de l’estèTca; són elements referencials al lema del 
curs i és important que els alumnes relacionin cada símbol i paraula amb el seu signifi-
cat. Tenim tot el curs per a aprendre-ho.  

Es pot llegir: Jesús, aquí et presentem el nostre lema « JUNTS ARRIBEM + LLUNY » Volem 
ser bones persones i aprendre moltes coses en aquest curs amb la teva ajuda i amb 
l’ajuda de les nostres mestres i companys de classe.  

6. Parenostre cantat o recitat 

Pare nostre, que esteu en el cel, 
sigui san9ficat el vostre nom; 
vingui a nosaltres el vostre regne; 
faci's la vostra voluntat, 
així en la terra com es fa en el cel. 

El nostre pa de cada dia  
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui; 
i perdoneu les nostres culpes, 
així com nosaltres perdonem els nostres deutors; 
i no permeteu que nosaltres caiguem en temptació; 
ans deslliureu-nos de qualsevol mal. Amén. 

7. Comiat sacerdot   

Sacerdot: El Senyor sigui amb vosaltres. 
T: I amb el vostre esperit. 
S: Que us beneeixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant.   
T: Amén. 

8. Cant:  I va ser llar (coreografia) I va ser llar  

Seré la llar (construïm en l!aire una casa) 
que abraçarà (ens abracem)   
cada rostre (ens toquem la cara) 
de dolor, (fem que plorem) 

que esAmar (ens toquem el pit) 
és deixar (esArem els braços cap al davant) 
que tot creixi (pugem els braços a poc a 
poc) 
en volar. (fem que volem) 
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