
MANIFEST 
en la cloenda de l’Any del Centenari de la Mort del Pare Manyanet 

 
Benvinguts tots i cadascú 
en aquesta celebració: 
Avui, dia 17 de desembre, 
fa cent anys que el Pare Manyanet deixava la vida aquí, 
entre nosaltres, 
i passava, amb la seva mort, a viure amb Déu 
a Casa seva, al Cel. 
Ell va plantar els fonaments d’una obra, 
que, com una casa, es va aixecant a poc a poc, 
però amb constància, 
amb esforç però amb esperança, 
fins que arriba a ser la llar de les persones que l’habiten. 
Nosaltres som també dels qui,  
com molta altra gent 
de molts altres indrets, i al llarg de molt de temps, 
ha trobat aquesta llar 
en l’obra i en l’ideal del Pare Manyanet. 
 
Un ideal que vol fer,  
de cada escola, una família on s’hi conviu  
i s’hi aprèn a estimar les persones; 
de cada família, un temple on l’estimació i l’ajuda mútues 
són signe de la presència de Déu; 
I la Sagrada Família, l’exemple a seguir 
per a viure a fons com a cristians 
amb un esperit de família. 
Avui, nosaltres, volem donar gràcies al Senyor 
pel bé que aquest ideal del P. Manyanet 
ha anat escampant amb el pas del temps 
en el cor de tants infants i joves, professors i famílies 
ajudant-los a créixer més com a persones 
i com a fills de Déu. 
I nosaltres, que compartim amb ell el seu ideal 
com qui viu a casa seva, 
ens proposem de fer-lo ben nostre entre nosaltres 
i d’irradiar-lo amb la nostra manera de ser i de viure. 
Que el Pare Manyanet ens hi ajudi. Amén 

 



Missatge del Pare Manyanet 
 
Avui, en aquesta celebració  
que ens obre les portes a les festes de Nadal, 
volem fer-hi present el P. Manyanet. 
Ell va plantar els fonaments d’una obra, 
que, com una casa, es va aixecant a poc a poc, 
però amb constància, 
amb esforç però amb esperança, 
fins que arriba a ser la llar de les persones que l’habiten. 
 
Nosaltres som també dels qui,  
com molta altra gent 
de molts altres indrets, i al llarg de molt de temps, 
ha trobat aquesta llar 
en l’obra i en l’ideal del Pare Manyanet. 
 
Un ideal que vol fer,  
de cada escola, una família on s’hi conviu  
i s’hi aprèn a estimar les persones; 
de cada família, un temple on l’estimació i l’ajuda mútues 
són signe de la presència de Déu; 
I la Sagrada Família, l’exemple a seguir 
per a viure a fons com a cristians 
amb un esperit de família. 
 
Avui, nosaltres, volem donar gràcies al Senyor 
pel bé que aquest ideal del P. Manyanet 
ha anat escampant amb el pas del temps 
en el cor de tants infants i joves, professors i famílies 
ajudant-los a créixer més com a persones 
i com a fills de Déu. 
 
I nosaltres, que compartim amb ell el seu ideal 
com qui viu a casa seva, 
ens proposem de fer-lo ben nostre entre nosaltres 
i d’irradiar-lo amb la nostra manera de ser i de viure. 
Que el Pare Manyanet ens hi ajudi. Amén 

 
 
 



PROCLAMACIÓ DEL MISSATGE DEL PARE MANYANET 
 
Quan encenem aquestes (tres) espelmes, 
cada u de nosaltres vol ser 
torxa perquè brilleu, 
flama vostra perquè escalfeu. 
 
Com va ser-ho Joan Baptista 
anunciant la vostra vinguda; 
Maria, la vostra Mare i sant Josep  
esperant el vostre Naixement amb goig. 
 
Com va ser-ho, també, 
el Pare Manyanet 
escoltant la vostra crida, 
vivint santament 
i trobant-vos a Natzaret 
formant una Família 
amb Maria i Josep. 
 
Veniu, Senyor, avui entre nosaltres, 
ompliu-nos amb la vostra llum, 
escalfeu-nos amb el vostre amor! 
 
R/ Veniu, Senyor Jesús !. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREGÀRIES DELS FIDELS 
 
Presentem ara les nostres pregàries amb la certesa que Ell sempre escolta allò que li 
demanen els seus fills. 
Vulgueu respondre: US HO DEMANEM, PARE 
 
1.-Per tots els pastors de l'Església: Pel Papa, pels bisbes, pels preveres: Que dia rera dia, 
augmenti en ells l'amor i la fidelitat a la tasca que el Senyor mateix els ha encomanat de viure 
al servei del seu poble. 
PREGUEM EL SENYOR. 
 
 
 
2.- Per totes les famílies cristianes: Que en el món d'avui, siguin testimonis fidels, alegres i 
convincents de l'Evangeli, on es faci realitat aquell gran ideal del P. Manyanet: Que cada llar, 
sigui com Natzaret. 
PREGUEM EL SENYOR. 
 
 
 
3.- Per la nostra escola de Santa Maria: Que entre tots els qui la formem, la comunitat religiosa, 
els pares, els professors, els alumnes i els exalumnes, i les persones que hi treballen, 
mantinguem sempre viva la il·lusió per fer-ne una gran família, on tots aprenguem  a conviure, 
a créixer i a participar. 
PREGUEM EL SENYOR. 
 
 
 
4.- Som al temps d’Advent. Demanem que el missatge d’esperança que ens vol transmetre, 
ens ajudi a saber adonar-nos que el Senyor és a prop de les nostres vides per a infondre’ns-hi 
goig i pau. 
PREGUEM EL SENYOR. 
 
 
 
5.- Ara que som en la setmana que recordem amb afecte i agraïment l’obra del Pare Manyanet, 
demanem al Senyor que ens ajudi a tots a prendre amb esperit renovat les nostres 
responsabilitats en la vida de família, i com a educadors, tant a casa com en aquesta nostra 
escola. 
PREGUEM EL SENYOR. 
 
 
     Escolteu, Senyor, les pregàries de la vostra família i feu que es pugui alegrar de veure 
realitzades les seves peticions. 
     Per Crist, Senyor Nostre. 
 
 
 
 
 
 


