INFORMACIONS:
EL PROPER DIA 13 D’ABRIL EN ACABAR LES CLASSES DEL MATÍ DONAREM PER
FINALITZAT EL SEGON TRIMESTRE. NO HI HAURÀ SERVEI DE MENJADOR.
DIA 25 D’ABRIL COMENCEN LES CLASSES DEL TERCER TRIMESTRE.
DURANT AQUESTS DARRERS DIES EN EL CENTRE GAUDIM D’ACTIVITATS
SOBRE “L’AVENTURA DE LLEGIR” I TAMBÉ D’ACTIVITATS QUE ENS FAN
CONÈIXER I VIURE LES NOSTRES TRADICIONS DURANT LA SETMANA SANTA.
ESCOLARITZACIÓ: Les dates per presentar les sol·licituds d’admissió per a EIEP i ESO són del 9 al 20 de maig.
-

7 juny: Llistes provisionals.
22 juny: Llistes definitives.
23 al 28 juny: Matrícules Ed. Infantil.
Del 24 al 30 juny: Matrícula Ed. Primària.
Del 24 juny al 1 juliol: Matrícula ESO.

SORTIDES ED. PRIMÀRIA:
- 26 abril : 1r i 2n EP a Ses Fonts Ufanes.
- 27 abril: 3r i 4t EP a ses Fonts Ufanes.
- 28 abril: 5è i 6è EP a Ses Fonts Ufanes.
SETMANA SANTA A LA NOSTRA PARRÒQUIA:
- DIJOUS SANT: 14 abril a les 20h. Hora Santa: 22 h.
- DIVENDRES SANT (CELEBRACIÓ DE LA PROCESSÓ ): 15 abril a les 18 h.
- VIGÍLIA PASQUAL: Dissabte 16 abril a les 21 h. Durant la celebració es
farà el Ball de l’ Oferta.
- DIUMENGE DE RESURRECCIÓ: Diumenge 17 abril a les 10 h PROCESSÓ
DE L’ENCONTRE. A continuació Missa. Durant la celebració es farà el
Ball de l’Oferta i en acabar hi haurà una petita mostra de Ball de Bot a
càrrec de la nostra “Escola de Ball de Bot Sant Vicenç de Paül, i altres
grups que col·laboren amb la Parròquia, Castanyetes en Festa.
HI ESTAU TOTS CONVIDATS !

BONA PASQUA A TOTHOM!!
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Trobaràs el teu tresor al teu interior

Responsables i solidaris per humanitzar el món
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TROBARÀS EL TEU TRESOR AL TEU INTERIOR

Avui en dia la vida quotidiana ens absorbeix, tant que val la pena
dedicar un temps, per petit que sigui, a treballar el nostre interior,
comprendre les nostres necessitats.
La interioritat, amb la pràctica del silenci, ens permet obrir el nostre
cor a la reflexió, a l’acolliment,… però ens hem d’aturar a pensar què
és la interioritat, què vol dir...
Interioritat és un paraula que ens porta al lloc més profund del
nostre cor, un indret on només existeixen el nostre jo més pur i Déu.
Allà on ens sentim lliures per plorar, per pregar, per donar gràcies...
Són moments que ens permeten descobrir, reflexionar, entendre els
moments d’angoixa o patiment que de vegades sentim i també per
donar gràcies per tot allò que ens fa feliços.
Dins cada un de nosaltres es troba un món de trobada, les nostres
experiències, els nostres sentiments, i ens hem d’aturar alguna
vegada per pensar, per sentir quins tresors tenim al nostre cor.
Si bé és cert que no sempre escollim d’on venim, sempre ens queda
escollir on volem anar.
Hauríem de viure i construir la vida amb els petits tresors dels
nostres cors, amb una abraçada a qui estimam només despertar-nos,
amb un bon dia a qui que anam trobant al llarg del dia, dient

més sovint i més fort t’estim o estic de content/a de passar
moments amb tu.
Amb aquestes petites coses feim participar als altres dels tresors
que mai hauríem de quedar tancats als nostres cors. Hem de
compartir el compromís, la fe i l’amor.
D’aquesta manera entenem des del cor de la vida el missatge de
Jesús. La Pasqua ens mostra Jesús, i ens permet dirigir-li la
mirada, reconèixer les seves petjades, a sentir la seva força en el
nostre interior, la força que ve de l’amor més profund i que ens
hauria d’acompanyar especialment en aquests dies tan terribles
que estam vivint amb la invasió de Rússia a Ucraïna.
Cada un de nosaltres hem de recuperar el nostre jo interior i
mitjançant la trobada amb la pregària interior, puguem sentir-nos
més propers als altres, que puguem estimar amb totes les nostres
energies, i també d’aquesta manera deixar l’odi i el rancor fora de
la nostra pell.
Donem-nos importància a nosaltres mateixos, cerquem el
moment per educar i descobrir la nostra interioritat, la nostra
espiritualitat: com més gran és el nostre univers interior més fàcil
serà poder-se trobar amb Déu, i amb tots els que ens envolten.
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