PREGÀRIA DEL MATÍ

EL PARE MANYANET, SANT
Cadascú no és solament el que ell creu ser, sinó que és, també, allò que els altres opinen
d’ell. Jesús mateix va referir-s’hi: “Jo sempre he parlat públicament. Ells saben
el que he dit. Pregunta’ls a ells, que poden donar testimoni de mi” (Jn 18,
20-21).
Això farem nosaltres: llegirem alguns testimonis d’algunes persones que conegueren
personalment el P. Manyanet o bé que han reflexionat sobre la seva vida i el seu missatge
i que ens han deixat els seus comentaris. És una manera d’esbossar un retrat de qui era el
P. Manyanet.
P. Bonaventura Mullol: (Pràcticament durant 40 anys va ser amb qui més va esplaiar-se el P. Manyanet)
“Mireu, el P. Manyanet tenia una elegància personal i uns modals exquisits amb el
tracte. Tenia un caràcter enèrgic, però es mostrava dolç i senzill, i mai es precipitava
en actuar. Abans de decidir alguna cosa, ho valorava en l’oració”.
Mare Encarnació Colomina: (Principal col·laboradora del P. Manyanet en la fundació de les religioses Sda. Família)
Vaig conèixer el P. Manyanet de molt jove; ell va confiar en mi i jo en ell, per ajudar-lo en
la fundació de les religioses Filles de la Sagrada Família de Natzaret.
Vaig aprendre d’ell, i em va servir molt, de ser humil i de saber cedir en els meus
criteris, si això servia per a major glòria de Déu i el bé de les ànimes, tal com ell ens
inculcava repetidament.
Vaig compartir vivament les inquietuds que la vida li va presentar, i vaig patir en el meu
interior amb ell totes les contrarietats, fins a emmalaltir”
P. Lluís Tallada (Va tractar el P. Manyanet durant 18 anys)
“Ell era molt generós amb tothom, sobretot amb els necessitats. Un dia li vaig advertir
que l’enganyaven i ell em va respondre: “Prefereixo que m’enganyin cent vegades a
enganyar jo una sola vegada”.
Josep Raventós (durant 12 anys, metge de capçalera del P. Manyanet)
“En vull ressaltar la seva bondat i amabilitat amb tothom. Pel meu ofici de metge, vaig
haver de moderar la seva vida austera i de penitència per atendre a la seva salut.
Sobretot va donar proves de veritable fortalesa d’esperit en la seva darrera malaltia,
ocorreguda a conseqüència d’una contusió que s’havia fet, a Tremp, i que va donar
lloc, més endavant, a una supuració constant del costat esquerre, sense que ja no se li
curés més i provocant fins i tot que se l’hagués d’operar per a extirpar-li dues costelles
i part de l’esternó”.
“Afavoria els necessitats i n’admirava que admetia molts alumnes pobres en les seves
escoles, sense pagar res, i els donava el mateix tracte que als altres”.
Durant la seva vida tenia fama de sant, però després de la seva mort encara es va
estendre més”.
Cardenal Narcís Jubany (essent arquebisbe de Barcelona, va demanar al Papa Joan Pau II la beatificació del P. Manyanet,)
“Manyanet té una peculiaritat admirable: va fixar la seva atenció en la família i en
l’educació, aspectes que no es poden separar. Això que ara ho veiem tan senzill, en el
seu temps era una novetat”.
“Copiem el seu estil: d’on sorgeix la seva humilitat, la seva senzillesa, la seva pobresa?
Seguim els seus passos que ens porten a Natzaret. Allí va aprendre les virtuts de Jesús,
Maria i Josep, i aquest misteri de Natzaret és el nostre model i el nostre programa de
vida”.

Papa Joan Pau II ( va declarar-lo beat a Roma el 25 de novembre de 1985)
“Als alumnes i als exalumnes us invito a ser coherents amb la formació rebuda o que
esteu rebent, fent-vos així constructors d’una societat millor”.
“En moments difícils per a la família, Manyanet mira amb clarividència els exemples de
santedat que ensenya la Sagrada Família i invita a cada família a mirar a Natzaret i a
construir un model de vida segons el pla de Déu, basat alhora en els valors humans més
autèntics”.
Cant:
És fàcil distingir els senyals de la vida
que ens orienten i ens guien.
Volem ser com els fills d’una família,
els fruits del teu exemple i intuïció,
Missatges evangèlics, presència de l’Esperit.
Volem ser testimonis de fraternitat.
Són moltes les estones compartides,
sofriments i esperances.
Volem ser una família en la pobresa.
Família en el treball i generositat.
Humil i arriscada, fecunda i apostòlica.
Atenta a la paraula i a la Humanitat.
Tu ets el profeta de l’escola en l’amor.
Família en missió.
Tu ets el profeta de l’Església, sal i llum.

Evangeli per avui.
Tu ets el profeta d’alegria i de pau
que hi ha a Natzaret.
Tu ets el profeta de la immensa dignitat
que hi ha a la família, Pare Manyanet.
Perquè fas teva la missió.
Un Natzaret serà sempre cada llar.
Com a Família del Senyor des del silenci
la vida creixerà i s’expandirà.
És fàcil distingir els senyals de vida
que ens orienten i ens guien.
Volem ser com els fills d’una família,
els fruits del teu exemple i intuïció,
Missatges evangèlics, presència de l’Esperit.
Volem ser testimonis de fraternitat.

Pregària de petició
per intercessió del Beat Josep Manyanet
Déu i Pare de tots els homes,
que heu suscitat en l’Església
el Beat Josep Manyanet
per fer present el misteri de vida i santedat
de la Família humana del vostre Fill
i procurar la formació cristiana de les famílies,
sobretot mitjançant l’educació de la joventut;
us preguem humilment que,
pel seu exemple i intercessió,
puguem imitar les virtuts de Jesús, Maria i Josep
i ens concediu la gràcia que us demanem.......
(aquí s’exposa en silenci la petició que es vol fer)

Per Jesucrist, Senyor nostre.
Amén.

