INFORMACIÓ: RECITAL DE NADALES AMICS DELS REIS:
Día 16 de desembre 10,30 6è EI i 2n d’ EP.
Dia 17 de desembre 10,30 4t, 6è EP i 4t d’ ESO.
XOCOLATADA DIA 12 DE DESEMBRE, a partir de les 17,00 a la Plaça dels
Nins. Organitzada per Taula pro- Infància de s’Arenal. Els alumnes de
l’Escola de Ball de Bot amb el grup Castanyetes en Festa faran una petita
ballada acompanyats dels Xeremiers des Prat.
VISITA DEL PATGE REIAL: Els nostres alumnes rebran la visita del Patge
Reial , el proper dijous 19 de desembre horabaixa. Els repartirà una
bossa amb caramels, gràcies a l’AMIPA i els seus socis.
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L’amor no són paraules, són obres i
servei.

BERENAR DE 4T D’ESO: El proper dijous 19 de desembre en temps de
pati, els alumnes de 4t d’ESO vendran berenar pro-viatge d’estudis .
CAMPANYA DEL REBOST: Recordau que tota l’escola participa de la
campanya del Rebost de Càritas. Fins dimecres dia 18 de desembre
podem dur les nostres aportacions.
RECITAL DE LES NOSTRES NADALES: El proper divendres 20 de desembre
a les 11,00 a la Parròquia. Vos esperam a tots i totes !. En acabar
donarem per finalitzades les classes i ens desitjarem BONES FESTES I
MOLT FELIÇ ANY NOU!!
Els alumnes de 4t d’ ESO participaran el proper diumenge 22 en el
MERCADET DE NADAL que es farà a la Plaça Major de s’Arenal. Posaran
una paradeta per vendre cosetes de Nadal, esperant l’arribada del Carter
Reial que arribarà a les 17,30 h. Dissabte 21 de desembre horabaixa
també posaran una paradeta a la Casa del Pare Noel.
RECORDAU: QUE LES CLASSES S’INCIARAN EL DIA 8 DE GENER.
També vos volem recordar les celebracions a la nostra Parròquia:
Assaig MATINES: Àngels, pastorsets. ball de l’oferta….. a les 10’30 h
MATINES CELEBRACIÓ DE NADAL: Dimarts 24 a les 20,00. Àngels,
pastorets, Maria, Josep, Sermó de la Calenda, Sibil·la, Ball de l’Oferta,..

DILLUNS 5, ARRIBADA DELS REIS D’ORIENT I ADORACIÓ AL NIN JESÚS
A LA PARRÒQUIA, FELICITANT A TOTS ELS NINS I NINES DE S’ARENAL.
DIMARTS 6 DE GENER A LES 11’30 MISSA AMB ELS Reis d’Orient.

CULTURA DE LA TROBADA

Comunicar per construir comunitat

Comunicar per construir comunitat

Benvolgudes famílies:
L’amor
Parlar de l’amor no és cosa senzilla, tot i que vivim envoltats
d’aquest sentiment pertot arreu. A més, viure sense amor ha d’esser
trist; com diu el contingut d’aquest any, “seria com aquella campana
que fem sonar i ningú sent”. És com un so buit que no arriba a cap
lloc.
L’ésser humà cerca constantment aquella persona, cosa,
essència que el faci sentir feliç. Cerca allò que dona sentit a la seva
vida. En essència, cerca estimar.
Avui en dia no és possible, a la societat en què vivim, no veure
mostres d’amor entre nosaltres mateixos. Aquella besada a la teva
parella, la carícia dels nostres fills, les abraçades als amics, aquells
pares que veuen per primera vegada la cara dels seu nadó, els nins i
nines que cada matí ens diuen bon dia amb cara de felicitat i et fan
sentir que avui serà un gran dia...
Cada vegada més podem veure com destruïm el món que ens
envolta, el món on vivim, ja sigui amb guerres, atemptats o,
simplement, aquests accidents naturals que destrueixen les llars de
molta gent. Però són també aquestes circumstàncies on podem
veure que l’amor ens uneix i ens permet aixecar el cap cada matí i
afrontar, així mateix, el que ens depara el dia.

Unim forces per ajudar els amics i coneguts, el veïnat de
tota la vida, i fins i tot aquella persona que veiem pel carrer i
necessita ajuda. És per això que l’amor és tan necessari com
respirar i que, sempre que sigui possible, n’hem de tenir cura.
És indiferent com i amb qui sentim AMOR, però l'hem de
valorar més, ja que l’ésser humà necessita d’aquest sentiment per
sentir-se realitzat i evolucionar cap a un futur prometedor i
complet.
No podem oblidar tampoc el manament dels manaments:
“Estimau-vos els uns als altres com jo us he estimat”; aquell qui ho
va dir va fer l'acte d'amor més generós que es pot fer: va compartir
amb tothom la seva vida amb generositat i entrega. Així doncs,
podem dir que estimar és compartir; i, per tant, l'amor implica un
acte d’entrega incondicional, amb humilitat i sinceritat de tot allò
que som, a tots els qui estimam o a allò que estimam.
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