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INLEIDING
Priester:

"Hier met jullie voel ik me goed.
Dat is echt mijn leven: bij jullie zijn."
Deze zinnen zijn woorden van don Bosco.
'Don Bosco en de jongeren' zijn eigenlijk zo met elkaar verbonden
dat men niet aan don Bosco kan denken
zonder hem omringd te zien door jongeren.
Maar het omgekeerde is ook waar:
jongeren die don Bosco niet kennen, missen iets,
ze missen een trouwe gids en een vriend.
Don Bosco was een overtuigd priester,
met een ongelooflijke inzet voor de jeugd.
Zelf leefde hij de goede waarden voor:
geloof, blijheid, gemoedelijkheid, gezond verstand en wederzijds
vertrouwen.
Don Bosco vond al deze waarden 'van levensbelang' voor jonge mensen
opdat ze zouden kunnen uitgroeien tot evenwichtige volwassenen.
Hij nodigt ons uit om met onze eigen mogelijkheden
in zijn voetspoor te treden: Gods liefde voelbaar maken voor jongeren.
Vandaar ook onze oproep vandaag: DOE JE MEE ?!

VERGEVING
Lezer:

Don Bosco was een man die van mensen hield, van jonge mensen
vooral.
Velen zeiden achteraf: “hij hield van mij alsof ik er alleen was”.
Dat kwam omdat hij nooit iemand in de steek liet.
Zijn huis, zijn kamer, zijn matras, zijn zetel ...
Hij kon het allemaal afstaan als het om jonge mensen in nood ging.
Zijn liefde was geen vroom gebaar,
geen ver evangelie, geen gezochte naastenliefde,
maar een warm hart, echte ontroering en 100% inzet.

Samen:

Liefde … we praten er graag over. We willen het wel voor onszelf,
maar we kijken meestal snel weg, over de schouders heen,
van wie geen brood, geen vriend, geen huis, geen toekomst heeft.
God, dat spijt ons nu.

UIT HET LEVEN VAN DON BOSCO
Een of andere dag moeten wij mensen een definitieve stap zetten in ons leven. We laten ons
daarbij leiden door wat we belangrijk vinden in ons leven, door waarden die ons werden
aangereikt. Don Bosco wilde priester worden voor de jeugd. Voor hem waren waarden
belangrijk als BEZORGDHEID, FAMILIESFEER, DIENSTBAARHEID, ONTSPANNING,
BLIJHEID, GELOOF EN PLICHT
In 1841 is hij uiteindelijk priester. Als hij door de straten van Turijn loopt, ziet hij kinderen als
metselaarsknecht sjouwen, als schoenpoetsers, leurders en stalknechten. Nog andere
kinderen hebben niets te doen: ze stelen, lezen slechte boekjes, roken, vechten. De meesten
zijn ongeschoold. 's Zondags vervelen ze zich. Voor die jongens wil don Bosco zich inzetten. In
de week zoekt hij werk voor hen. 's Zondags leert hij hen lezen en schrijven. Hij geeft hen ook
brood en kleren, maar bovenal zingen en spelen zij samen. Voortdurend moet hij met zijn
jongens verhuizen. Nu eens is de ruimte te klein, dan weer maken de jongens volgens de buren
teveel lawaai, elders wordt hij ervan verdacht met kleine bandieten bezig te zijn. 300 jongens
verhuizen telkens mee en hun aantal groeit en groeit. Zij blijven 'hun' don Bosco volgen.
In 1846 vinden ze eindelijk een definitief onderdak: het wordt een echte, gezellige “thuis”. Zijn
moeder Margaritha, nu een oude vrouw, komt don Bosco helpen bij het vele werk. Al gauw
moet er zelfs bijgebouwd worden. Er komt ook slaapgelegenheid. Hij bezoekt zijn jongens op
hun werk. Voor sommige zoekt hij een betere baas, voor andere een gepaste job. Hij geeft hen
onderricht, hij speelt met hen, hij bidt met hen. Hij bedelt om geld bij weldoeners. Het werk
van don Bosco blijft groeien: 800 jongens nu. Op verschillende plaatsen van Turijn worden
nieuwe huizen gebouwd. Don Bosco organiseert avondlessen, richt werkplaatsen op voor
meubelmakers, schoenmakers, drukkers en boekbinders. Creatief inspelend op de noden van
het moment maakt hij zich telkens nieuwe waarden eigen: SAMENWERKING,
VERANTWOORDELIJKHEID, HARTELIJKHEID, REDELIJKHEID.
Vanzelfsprekend kan don Bosco al dat werk niet meer alleen aan. Hij werkt samen met enkele
priesters en onderwijzers, maar ook dat blijkt onvoldoende voor die vele jongens. Ondertussen
zijn meer en meer jongens don Bosco zo dankbaar geworden dat ze voor hem alles willen
doen. Daarom doet hij voor zijn werk een beroep op die jongens. Op jongens die hij zelf heeft
opgevoed. Ze leiden al gauw het toneel, het zangkoor, het spel, de fanfare. Ze geven ook les.
Zij maken zich de opvoedingsmethode van don Bosco eigen door hartelijk, redelijk en in
vertrouwvol geloof met de jongens om te gaan.
Op 26 januari 1854 vertelt don Bosco aan enkele jongens dat hij ervan droomt een
genootschap te stichten. Dat wordt het begin van de Salesianen van Don Bosco. Vooraleer de
nieuwe congregatie erkend wordt, moet don Bosco nog dikwijls de weg naar Rome afleggen,
maar in 1859 is het dan eindelijk zover.

UIT HET EVANGELIE

(Lc 5, 1‐11)

Op een keer stond hij aan de oever van het Meer van Gennesaret. Het volk drong rond hem
samen en luisterde naar de boodschap van god. Hij zag twee boten die op de oever lagen. De
vissers waren van boord gegaan en maakten de netten schoon? Hij stapte in een van de boten,
die van Simon, en vroeg hem een eindje van de wal af te varen. Zo kon hij, zittend, de mensen
vanaf de boot onderwijzen. Na zijn toespraak zei hij tegen Simon: ‘Vaar naar diep water en
gooi je netten uit voor een vangst.’ ‘Meester,’ antwoordde Simon, ‘de hele nacht hebben we
hard gewerkt en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitgooien.’ Ze deden
wat hij gezegd had en vingen zoveel vis dat hun netten dreigden te scheuren. Ze gaven hun
maats in de andere boot een teken hen te komen helpen. Deze kwamen, en samen vulden ze
de twee boten met zoveel vis dat die bijna zonken. Bij het zien hiervan viel Simon Petrus voor
Jezus op zijn knieën: ‘Ga van me weg, Heer, want ik ben een zondig man.’ Want hij en al de
mannen die bij hem waren, waren stomverbaasd over de hoeveelheid vissen die ze gevangen
hadden. Dat waren ook de zonen van Zebedeus, Jakobus en Johannes, die zijn metgezellen
waren. ‘Wees niet bang!’ zei Jezus tegen Simon. ‘Van nu f zul je mensen vangen.’ Ze zetten de
boten op het strand, lieten alles achter en volgden hem.

WOORDJE
GELOOFSBELIJDENIS
Lezer:

Ik geloof in de Vader
wiens liefde brandt voor elk van ons,
wij die worstelen met kleine en grote twijfels en zorgen.
Hij houdt zijn hand boven ons hoofd en laat ons nooit in de steek.
Ik geloof in zijn Zoon, Jezus van Nazareth,
die in opstand kwam tegen elke vorm van onrecht
en door de haat van anderen om het leven gebracht is.
Maar ik geloof ook dat Hij verrezen is
en voor eeuwig verder leeft bij de Vader.
Ik geloof in Gods Geest die wij via Jezus kunnen ontvangen:
een vuur dat niet te doven is,
een enthousiasme dat brandt tot op vandaag.

Samen:

Wij geloven dat dit vuur ons samensmeedt tot een gemeenschap
die wij gewoonlijk ‘school’ noemen,
maar voor ons ook een ‘thuis’ kan zijn,
een ‘parochie’, een ‘speelterrein’.
Wij geloven dat dit ideaal van Don Bosco
ook voor ons in onze tijd, hier in Sint‐Pieters‐Woluwe, waar kan
worden, indien wij willen meewerken
aan zijn droom, Gods droom, om een wereld op te bouwen
waar iedereen zijn plaats heeft en zich thuis mag voelen. Amen.

VOORBEDEN
Lezer:

Wij bidden U, God, voor de mensen van wie wij houden, dat wij onze
liefde voelbaar kunnen maken en dat wij ook alle mensen leren
waarderen die wij minder leuk vinden.
Wij vragen U, God, om de bezieling en volharding van Don Bosco voor al
wie in zijn spoor loopt: de salesianen, de medewerkers in alle Don
Boscoscholen, de vele duizenden leerlingen.
Wij bidden U om uw zegen voor onze eigen school. Dat ze onder de
bescherming van Don Bosco en Maria nog meer mag uitgroeien tot een
bloeiende, warme, veilige thuishaven voor alle jongeren die hulp zoeken.

GEBED ROND BROOD EN WIJN
Priester:

Laten we het stil maken in ons hart om God te danken.

Samen:
Priester:

Wij danken U, God, want Gij zijt onze bondgenoot in leven en dood. Uw
Woord wijst ons de weg, uw Geest houdt ons in leven.

Samen:
Priester:

Gij zijt een God die er alles voor wil doen, die er alles wil voor
geven opdat wij echt tot leven kunnen komen.

Zoals een moeder haar kind draagt, zoals een vader opkomt voor zijn
zoon, zo zijt Gij voor ons een liefdevolle, trouwe God.

Samen:

Priester:

Vader in de hemel, wees aanwezig in ons midden
en vervul ons hart met uw Geest.

Ook als we onszelf niet meer zo graag kunnen zien,
houdt Gij nog van ons.
Uw hart is groter dan een mensenhart.
Ook als we van U weglopen,
hebt Gij eindeloos geduld met ons.

Aan ieder mens die in zichzelf gevangen zit, geeft Gij uw bevrijdend
woord. Gij wilt van ons vrije mensen maken, mensen in het voetspoor
van Jezus.

Samen:

Zijn leven was getekend door vergeving en trouw,
door een diepe bekommernis om het geluk van elke mens.
[WIJ STAAN RECHT]

Priester:

Vooral op de sterke momenten van zijn leven werd dit duidelijk. De
avond voor zijn lijden en dood gaf Hij hiervan nog een teken:
…
Wij bidden U: zend ons uw Geest, adem ons open, opdat wij in ieder
mens die ons leven deelt, uw werk zouden kunnen zien.

Samen:

Verwarm ons hart, opdat we het wonder van ons leven
kunnen delen met elkaar.
Geef ons iets van uw mildheid en verdraagzaamheid,
opdat wij elkaar van dag tot dag
met nieuwe ogen zouden leren zien,
opdat wij elkaars tekorten zouden willen dragen
en elkaar verrijken.
[WIJ GAAN WEER ZITTEN]

Priester:

Maak ons krachtig en sterk, opdat wij niet ontmoedigd zouden geraken,
maar zoals Jezus wegen zouden zoeken van vrede.
Opdat wij zoals Don Bosco het droomde, goede en respectabele
volwassenen zouden worden.

Samen:
Priester:

Vul ons hart vol warmte voor al wat leeft,
Vooral voor wie het moeilijk heeft of alleen is op de wereld.

Dan kunnen wij ook vandaag bidden met de woorden die Jezus ons
heeft geleerd:

Samen:

Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij uw Naam.
Uw Rijk kome. Uw wil geschiede op aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze
schulden, gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade.
Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid.
In eeuwigheid. Amen.

VREDEWENS
Priester:

Wat Jan Bosco ieder van jullie vandaag van harte toewenst,
is dat je het leven aandurft.
Durf sterk te leven, vrees de hellingen en bergen niet.
Beklim ze, overwin ze.
Blijf niet futloos slenteren in het dal.
Vergaap je niet aan waardeloze dingen.
Zorg dat er morgen, door jouw toedoen
meer rechtvaardigheid, meer solidariteit, meer vrede
mag groeien op onze, op Gods aarde.
En de vrede van de Heer, zij dan altijd met u.

Samen:

En ook met u!

COMMUNIE

SLOTGEBED
Samen:

ZENDING EN ZEGEN

Don Bosco,
ook wij zien vandaag zoveel gebeuren,
vooral op de televisie is er veel te zien.
Maar we zien niet scherpzinnig genoeg rond
en merken veel te weinig op wat er fout loopt in de wereld,
op onze school, thuis, in onze klas.
Wij weten nu dat jij ook ons nodig hebt
om er iets van te maken dat de moeite waard is, om een
thuis te bieden voor wie zich alleen voelt, arm of kwetsbaar.
Zoals de vele jongens die jij gekend hebt,
willen ook wij onze verantwoordelijkheid opnemen
door hartelijk en redelijk met elkaar om te gaan
en te geloven dat God aan het werk is in iedere mens.

