La família salesiana celebra Sant Joan Bosco:
pare, mestre i amic
Dv, 31/01/2014 per Catalunya Religió

(Glòria Barrete –CR) 31 de gener: la festa grossa salesiana. La celebració pel món
salesià de la mort del seu fundador, Sant Joan Bosco, patró dels joves, els mags,
els actors, i pare de tota la família salesiana que inclou la congregació dels
salesians, de les Filles de Maria Auxiliadora, els salesians cooperadors, les
associacions d’antics alumnes i moltes altres institucions.
Don Bosco, com popularment es coneix al sant italià, s’ha convertit en una gran
festa que es celebra a totes les obres salesianes i a tots els àmbits on tenen
actuació: escoles, plataformes d’educació social, parròquies i basíliques, centres
juvenils, grups de teatre i inclús grups d’esport. Des d’Andorra, fins a Ciutadella,
passant per Monzón a Huesca, Lleida, Girona, Barcelona o Ripoll, sigui a l’escola, a
l’esplai, al teatre o a un Centre Obert, tots, educadors, destinataris i familiars,
s’impregnen del carisma salesià i recorden tot el que Don Bosco els va ensenyar.
Tal com indica el provincial dels salesians a Catalunya, Ángel Asurmendi: “En
concret recordem el dia en que va morir Don Bosco, però, en realitat, la celebració
ens porta a celebrar la seva vida, la seva persona, el seu carisma i la seva
dedicació als joves, perquè els cristians sempre celebrem la vida”, i hi afegeix: “
cada any revivim el carisma i ens comprometem a ser creatius en la fidelitat per
traduir-ho als temps actuals i a les noves necessitats dels joves més desfavorits”.
Un carisma imperant a totes les obres salesianes ja que segons Asurmendi el que
predomina a totes les cases el dia 31 de gener és “el clima de festa i alegria, de
jocs i de teatre, de celebració religiosa i de trobada de família, revivint així
l’esperit familiar que tenen totes les nostres cases”.
El carisma de Don Bosco avui
Unes obres salesianes que són casa que acull, escola que educa, església que fa

1

present a Déu i pati que diverteix i que apropa en un clima natural i lliure. Trets
diferencials que Don Bosco va llegar a la congregació salesiana i que formen part
d’un dels seus regals a la joventut: el seu Sistema Preventiu, sistema que
Asurmendi defineix en una frase ben coneguda per Don Bosco “formar bons
cristians i honrats ciutadans, que avui ho traduïm per educar evangelitzant i
evangelitzar educant, mostrant als joves un rostre de Déu del que es puguin
enamorar, un Déu proper i amic inclús dels més desheretats, que eren els seus
favorits.”
Avui a moltes escoles, esplais i esglésies es cantarà una cançó popular en
l’ambient salesià: la cançó Pare, mestre i amic, una clara al•lusió a la vocació
d’educador salesià de Don Bosco, un educador salesià que, segons Ángel
Asurmendi, “està amb els joves, està enmig d’ells, està entre ells, sempre d’una
manera positiva, acollint amb cara alegre, acompanyant en tota ocasió, i
interactuant amb ells de manera que aconsegueixin treure i desenvolupar totes les
seves potencialitats”, i recorda per últim una de les premisses de Don Bosco:
“l’educador salesià sempre prefereix als més 'trencats' i als exclosos, que són
objecte de la seva atenció més cuidada”, i és que tal com deia Don Bosco: “Entre
vosaltres joves, és on em trobo bé”.
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