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CELEBRACIÓ INICI DE CURS.

Comencem un nou curs, el qual
significa horaris nous, llibres nous,
matèries noves, professors nous i
en alguns casos, companys i
companyes nous.

El lema del present curs és: “Junts
arribem + lluny” on la primera
paraula és molt important: JUNTS.

Sabem que no estem sols, que
vivim la vida en relació amb els
altres. Qui són aquests altres? Des
de la família, les amistats més
properes i els companys i
companyes de la nostra escola.
L’objectiu és treballar, formar-nos i
créixer com a persones juntament
amb els qui ens envolten.

Nosaltres ho tenim clar: volem arribar lluny! Volem arribar lluny en els
estudis, en l’amistat, en la solidaritat, en el compromís personal, en la lluita
contra les injustícies… Aquest curs ens proposem que ningú se senti sol,
caminar endavant amb la seguretat de saber que sempre tenim companys de
viatge al nostre costat.

Comencem un nou curs, un nou projecte i fins i tot noves persones que van a
col·laborar amb nosaltres, tots junts.

Després de les vacances, tornem a la nostra responsabilitat i feina. Costa
tornar a començar. No podem deixar-nos portar per la desgana i la desilusió.
Cap gran obra s’ha fet sense passió. Hem de posar passió a la vida, a
l’estudi, a la convivència. Quan acabi el curs sortirem d’aquí millor de com
hem entrat, sabent més coses, havent millorat el nostra caràcter, tenint més
amics, madurant, éssent millors persones, sentint-nos més agraïts amb la
vida, amb la nostra família, amb Déu.
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1a Lectura : Lectura del llibre del Cohèlet (Coh 3, 1-8)

Tot té el seu moment, sota el cel hi ha un temps per a cada cosa.

Hi ha un temps d'infantar i un temps de morir,

un temps de plantar i un temps de collir.

Un temps de matar i un temps de guarir,

un temps d'enrunar i un temps de construir.

Un temps de plorar i un temps de riure,

un temps de plànyer-se i un temps de dansar.

Un temps de tirar pedres i un temps d'aplegar-ne,

un temps d'abraçar i un temps d'estar-se'n.

Un temps de cercar i un temps de perdre,

un temps de guardar i un temps de llençar.

Un temps d'esquinçar i un temps de cosir,

un temps de callar i un temps de parlar.

Hi ha un temps d'estimar i un temps d'odiar,

hi ha un temps de guerra i un temps de pau.

Paraula de Déu

R/: Us lloem, Senyor

Evangeli: Elecció dels Dotze

Lectura de l’Evangeli segons Sant Lluc (Lc 6, 12-19)

Per aquells dies, Jesús se n'anà a la muntanya a pregar, i va passar
tota la nit pregant a Déu. Quan va ser de dia, va cridar els seus
deixebles, n'escollí dotze i els donà el nom d'apòstols: Simó, que
anomenà també Pere, Andreu —el seu germà—, Jaume, Joan, Felip,
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Bartomeu, Mateu, Tomàs, Jaume, fill d'Alfeu, Simó, anomenat Zelós,
Judes, fill de Jaume, i Judes Iscariot, que va ser el traïdor.

Després Jesús va baixar amb ells de la muntanya i s'aturà en un indret
pla. Allí hi havia molts dels seus deixebles i una gran gentada del
poble, vinguda de tot el país dels jueus, de Jerusalem i de la costa de
Tir i de Sidó, per escoltar-lo i fer-se guarir de les seves malalties. Els
turmentats per esperits malignes també eren curats. Tota la gent
intentava tocar-lo, perquè sortia d'ell una força que guaria tothom.

Reflexió

Jesús té un grup d’amics i els proposa de treballar en equip per fer arribar
l’amor, la justícia i la pau a tot el món. Cadascú aportarà el seu do, el seu
talent. Jesús els organitzarà amb grups de treball per realitzar aquesta
missió.

L’equip de treball de Jesús estava format per persones normals, que no
tenien ni riqueses, ni formació, ni posició social. Eren simplement pescadors,
cobradors d’impostos,... persones que no eren ben vistes per la societat
d’aquell moment. Jesús les va tractar sense fer diferències. Tots i cadascun
es van comprometre a portar endavant aquesta missió.

També avui, Jesús de Natzaret ens convida a formar part del seu grup, tal
com va fer fa dos mil anys…

PREGÀRIES

● Et demanem Senyor que ens donis força per afrontar un nou curs. Fes
que sapiguem desenvolupar al màxim les capacitats que tenim i que
aconseguim vèncer la mandra que de vegades truca a la nostra porta.
PREGUEM AL SENYOR.

● Et demanem pels educadors i educadores, que mantinguin la seva
vocació amb la mateixa intensitat que el primer dia i els donis el
coratge i la força per no deixar d'innovar i crear sempre al servei de
l’alumnat. PREGUEM AL SENYOR.
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● Et demanem Senyor per les persones necessitades, per aquells que
estan patint o per aquells que no tenen oportunitat de tenir una bona
educació. PREGUEM AL SENYOR.

● Et demanem Senyor per l'Església: que sapiguem continuar sent
testimonis de la veritat i que també cerquem la manera de créixer en
excel·lència i en creativitat tractant de fer d'aquest món un de més
semblat al que va predicar Jesús. PREGUEM AL SENYOR

OFERTORI

● T'oferim el diccionari d'anglès amb el que pretenem ser competents
en idiomes, però sobretot en l'idioma que ens parla del cor. Que
sapiguem ser excel·lents en l'idioma universal que tothom entén,
l'idioma de l'amor.

● T'oferim aquesta tablet. Gràcies a ella podem gaudir de moltíssimes
aplicacions que ens faciliten la vida. Nosaltres també podem fer més
fàcil la vida dels altres posant els nostres talents, les nostres
aplicacions al servei dels altres. Amb aquesta ofrena volem manifestar
aquesta intenció de donar el millor de cadascun de nosaltres, donar la
nostra millor aplicació.

● T’oferim el cartell amb el lema que ens acompanyarà aquest curs:
“JUNTS ARRIBEM + LLUNY”. Que descobrim que necessitem dels altres
per complir els nostres somnis i objectius del present curs.

● Et presentem el Pa i Vi que es convertiran en el teu cos i la teva sang i
que seran l'aliment que necessitem per continuar creixent com a
persones i per desenvolupar el talent que ens ha estat regalat. Tal com
tu et vas lliurar fins al final, nosaltres volem donar el millor de tots
nosaltres.

Pregària final

Senyor, en iniciar aquest nou curs, ens reunim al teu voltant. I,
convençuts de què Tu et trobes al nostre costat, alcem les nostres
veus i unim els nostres cors:
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Mestre bo, dóna a la nostra escola els teus ulls: que la teva mirada
il·lumini guiï el nostre caminar per tal que ningú se senti perdut o sol,
per tal que tots et veiem en cada persona i en cada esdeveniment.

Mestre fidel, dóna a la nostra escola els teus peus: que el teu pas
entre nosaltres deixi una petjada inesborrable, per tal que ningú
prengui dreceres equivocades, per tal que tots et descobrim caminant
al nostre costat.

Mestre servicial, dóna a la nostra escola els teus braços: que la teva
falda sigui el nostre racó preferit, per tal que ningú se senti sense
matricular, per tal que tots ens reconeguem en les carícies dels nostres
germans.

Mestre amic, dóna a la nostra escola el teu cor: que el teu batec
marqui el nostre horari escolar i extraescolar, per tal que ningú “faci
campana” i s’allunyi de Tu, per tal que tots et sentim present en les
nostres vides.

Que les Matemàtiques, la Llengua o l’Anglès ens parlin de Tu, que pels
passadissos o pel pati ens trobem amb Tu, que la teva taula quedi a
pocs centímetres del nostre, i que, en passar llista, escoltem tots els
dies el teu Nom.

Senyor, en començar aquest nou curs, tots, des del director fins a
l’alumne més petit, alcem les nostres veus i obrim el nostre cor:
Sigues benvingut a la teva casa, al teu cole, a la teva família!

CANTS

BONS AMICS https://www.youtube.com/watch?v=yB78dJ3YKbk

Bons amics que heu vingut de tot cor

i cerqueu molt endins i amb amor,

i heu sentit en el fons una crida…
SOU VOSALTRES, SOM NOSALTRES, BONS AMICS.

Bons amics que viviu arreu del món

i cerqueu pel camí un tresor,

no volteu rodamons per la vida…

https://www.youtube.com/watch?v=yB78dJ3YKbk
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SOU VOSALTRES, SOM NOSALTRES, BONS AMICS.

Bons amics que estimeu de debó

perquè Déu us ha fet un gran do,

compartir el que sou cada dia…
SOU VOSALTRES, SOM NOSALTRES, BONS AMICS.

LA BONDAT DEL SENYOR https://www.youtube.com/watch?v=F5-L3Xvy4Xs

LA BONDAT I L’AMOR DEL SENYOR

DUREN PER SEMPRE, DUREN PER SEMPRE

Enaltim el nostre Déu:

celebrem el seu amor.

Dóna pau als nostres cors:

celebrem el seu amor.

S'ha fet servidor de tots.

Celebrem el seu amor.

CALDRÀ DIR QUE SÍ https://www.youtube.com/watch?v=gZq4PS2-rIQ

Caldrà dir que sí, cada dia,

a cada moment, cada passa.

Caldrà dir que sí, tot i amb dubtes.

a cada moment, cada passa.

CADA DIA CALDRÀ DIR QUE SÍ

CADA PASSA CALDRÀ QUE SÍ.

DIR QUE SÍ. (x2)

Caldrà caminar fent la ruta,

fent un nou camí pels qui vénen.

https://www.youtube.com/watch?v=F5-L3Xvy4Xs
https://www.youtube.com/watch?v=gZq4PS2-rIQ
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Caldrà començar un nou somni,

fent un nou camí pels qui vénen.

Caldrà dur només uns quants somnis,

un mirar senzill, tres violes.

Caldrà dur només uns quants somnis,

i posar la confiança en la Mare.

PARE DE L’HOME https://www.youtube.com/watch?v=nGsmX1QRl4U

En sentir la nostra veu

que s'eleva com un cant de llibertat

és la fe que avui ens uneix

i ens recorda el teu missatge d’esperança.

Naixeran d’un mateix cor

que batega i dóna força en comunió

gestos com llavor d’amor

per la vida i el respecte al nostre poble.

OH PARE NOSTRE, TU QUE VOLS L’ALLIBERAMENT

DÓNA’NS LA FORÇA D’ESCOLTAR I ACTUAR,

DES DE LA VIDA, T’ESTIMEN I T’ANUNCIEM

I COMPROMESOS AMB EL MÓN D’ARA I AQUÍ.

Perquè som poble de Déu

una terra de justícia hem de sembrar

som llavor que ara germina

signe de la teva vida compartida.

Seguiran els nostres peus

les petjades que has deixat al caminar.

El teu poble es qui confia

des del més profund respecte a la vida.

https://www.youtube.com/watch?v=nGsmX1QRl4U
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I VAS SER LLAR https://www.youtube.com/watch?v=Eowk9aib5EM

Ara ja fa temps la llavor va germinar

al sol de la tendresa i l'aigua del perdó.

Com a Natzaret, fer del món una gran llar

aquesta fou l’herència del Pare Manyanet.

I vas ser llar...

Pintaràs si et plau allò que amagues a la pell

i em contaràs la història que no t'ha deixat ser.

Els traços són ben ferms, desprenen llum ¡ fan color

i del dibuix sorgeixen les ombres el dolor.

Sense por obre el cor de bat a bat

I a poc a poc obriràs l’interior.

SERÉ LA LLAR QUE ABRAÇARÀ CADA ROSTRE DE DOLOR.

QUE ESTIMAR ÉS DEIXAR QUE TOT CREIXI EN VOLAR

Provaràs, si et plau, de mirar a dintre teu.

Descobriràs sorpreses que no has pogut gaudir.

Intenta imaginar aquelles possibilitats

que et resten, malgrat tot per a créixer feliç.

Fes-ho ja. Que el somriure sigui viu. Ja no ets sol aquí. Hi sóc jo.

https://www.youtube.com/watch?v=Eowk9aib5EM

