PARAULES DEL SANT PARE SOBRE EL P. MANYANET
(...) Ha estat proposat al culte públic de l’Església el Beat Josep Manyanet, aquest gran
apòstol de la família i de la joventut, del qual l’espiritualitat ha estat inspirada en
l’exemple viu de virtuts de la Família de Natzaret.
A vosaltres, pares i mares, us correspon recollir aquesta herència, per ajudar els
vostres fills pels camins de la vida. Això serà possible si, a exemple de Josep i Maria
acompanyeu els vostres fills amb l’afecte que ells van acompanyar Jesús; i si els obriu
espais de llibertat i creativitat que els permetin una maduració integral.
Als exalumnes i alumnes presents us convido a ser coherents amb la formació rebuda
o que esteu rebent, sent forjadors d’una societat millor que camini vers la “cultura de
l’estimació”.
Joan Pau II, 26 de novembre de 1984
UN PEDAGOG PER LA FAMÍLIA
“Eduquem el cor i l’intel·lecte”
Tota l’espiritualitat de Manyanet s’encarna en la seva pedagogia. El seu carisma –
formar famílies cristianes a través de l’educació de l’infantesa i la joventut amb la
finalitat de renovar la societat – el mena una excel·lent concreció de les seves
aspiracions que tindran com a font d’inspiració la contemplació de la llar que va formar
i va forjar la humanitat de Jesús on aprèn la clau de tota educació: l’amor incondicional
i total a l’infant, al jove, un amor que es concretarà en uns principis. Principis que
regeixen tota la tasca educativa dels centres docents que s’inspiren en la seva
pedagogia: fe, autoritat, integritat, llibertat, unitat.
Per aconseguir tot això Manyanet va cercar uns homes i dones que, moguts per la fe i
amb una profunda maduresa humana i espiritual, fessin del seu servei un autèntic
sacerdoci que conduirà a uns nens i joves a la santedat. Manyanet va cercar uns
homes i dones que sabessin “estar a l’altura de les exigències de la societat” ja que,
segons el seu parer, “la ciència no és menys necessària que la virtut”.
Fulletó “CON EL”

Vull manifestar a V. E. Ilma. Un pensament, sembla que
interessant i devot, que se m’ha acudit.
... M’ha vingut la idea de “comprometre” (implicar) al gloriós
Patriarca Sant Josep en aquesta importantíssima empresa
mitjançant la construcció d’un temple expiatori finançat amb
la caritat dels espanyols, gravant a la seva façana, per a
memòria de futures generacions, aquestes o semblant
paraules: “Al gloriós Patriarca Sant Josep, patró de l’Església
universal...”
Respectuosament us saluda, l’afectíssim i humil fill en Crist. /
Josep Manyanet i Vives

