
Missatge del Pare Manyanet 
 
1- Avui, en aquesta celebració que ens recorda un 16 de maig, 
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. 
 
2- Nosaltres som també dels qui, com molta altra gent de molts 
altres indrets han recordat la seva santedat, i al llarg de molt de 
temps, ha trobat aquesta llar en l’obra i en l’ideal del Pare 
Manyanet. 
 
1- 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. 
 
2- 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. 
 
1. 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 

 
2. Oferim aquestes espelmes com a símbol de que cadascú de 
nosaltres vol ser torxa per brillar allà oh hi ha foscor, i  flama  
per escalfar allà on manca caliu familiar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENTREVISTA AL PARE MANYANET 
 

 
1: Entrevistador nº 1:....................................................... 
2: Entrevistador nº 2:....................................................... 
3: Entrevistador nº 3:....................................................... 
P.M.: Pare Manyanet:...................................................... 
 

 
1.- P. Manyanet, nosaltres som uns alumnes del Col·legi Jesús,Maria i Josep 
 
2.- Sabem que vostè va fundar el nostre Col·legi,  ara fa 128 anys i que ara recordem 
que Joan Pau II el va fer Sant. 
 
3.- Volem fer-li unes preguntes. Ens voldrà respondre? 
P.M.- Sí, és clar. Què em voleu preguntar? 
 
1.- Perquè vau començar tantes escoles? 
P.M.- Perquè m’adonava que els nens i les nenes que no poden tenir un bon 
ensenyament, ho tenen molt difícil quan són grans.  
 
2.- Perquè parlàveu de la Sagrada Família als seus alumnes? 
P.M.- La Sagrada Família, la formen Jesús, que és el nostre millor amic, junt amb 
Maria i Josep. Tots tres, vivien junts, en família com nosaltres. I és molt bonic de veure 
com s’estimaven entre ells. Es deien les coses que els passaven i s’ajudaven en les 
feines de cada dia. Van aconseguir que l’estimació entre ells, fos més forta, que 
qualsevol dificultat.  
 
3.- Què volíeu que s’ensenyés als col·legis que vós vau  fundar? 
P.M..- Jo sempre vaig voler que a les meves escoles, els nens i les nenes i els joves s’hi 
trobin a gust i contents. Que l’escola sigui per  ells com una segona casa. Jo volia que a 
les meves escoles, els nens i les nenes es trobessin tan ben acollits com Jesús a casa 
seva, amb Maria i Josep. 
 
1.- Pare Manyanet, voleu dir unes paraules als alumnes del nostre col·legi? 
P.M.- Nens i joves del col·legi Jesús, Maria i Josep, us vull demanar que  a l’escola, 
aprengueu a respectar-vos, a ajudar-vos i a estimar-vos com Jesús ho feia amb els seus 
pares, perquè així també vosaltres ho sabreu fer a casa vostra, i portareu alegria i bondat 
a les vostres cases. Així s’assemblaran a la de Natzaret. 
 
2.- Què vol dir que una persona és santa? 
P.M.- Doncs que aquella persona va ser molt feliç a la terra fent el bé per tot arreu, 
treballant amb aquells que més ho necessiten i això ho feia per què seguia els exemples 
de Jesús. 
 
1.- Moltes gràcies, Pare Manyanet, per les seves paraules .Avui el recordem per què 
fa un any que el van canonitzar a Roma, és a dir, el van fer sant, i això ens anima a 
seguir les seves petjades fent de les nostres vides un altre natzaret.  

Pregària del matí 
- dia 17 de maig 2005 

1r Aniversari 
 canonització P. Manyanet 


