INFORMACIONS
Recordau:
- Dia 26 de febrer (divendres) és festiu (Conselleria)
- Dia 1 de Març (dilluns) és el Dia de les Illes Balears (festiu
Comunitat).
- Dia 2 març (dimarts) festiu (Lliure elecció de centre).
Els alumnes de 4t d’ EP, 5è, 6è i 5è /6è EP durant els propers dies
rebran unes classes d’ Educació Vial per part de la Policia Local.
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CARTA a les
FAMÍLIES

TROBAM LA FELICITAT QUAN FEIM
FELIÇOS ELS ALTRES

Durant aquesta setmana al centre tots els alumnes coneixeran la
importància i rellevància de la Beata Sor Francianaina, germana de
la Caritat, dona de grans valors que va treballar per fer el bé amb
aquells que més ho necessitaven.
Estau tots convidats a la Celebració de l’ Eucaristia a la Parròquia
que es farà diumenge a las 18,00 h.
També a les classes hem començat a treballar la Quaresma, temps
que ens prepara per celebrar la Pasqua.
Aquesta setmana participarem de la campanya de recollida
d’aliments organitzada per Manos Solidarias Mallorca (Ayuda en
acción). Tots els aliments que es puguin recollir fins dia 3 de març
seran per a la Parròquia de Nostra Sra. de la Lactància que fa
repartiment a persones que ho necessiten.
Sabem de les dificultats que aquesta pandèmia està provocant, i
agraïm a les famílies que han abonat el rebut d’assegurança, i altres
despeses donat el mes d’octubre. Recordam a les famílies que el
tenen pendent que l’horari de secretaria és 9,15 a 13,30. Gràcies.

Junts, educam persones
i cuidam el planeta
Col·legi Sant Vicenç de Paül
s’Arenal
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D’on ha de néixer la felicitat d’un
cristià?
Trobam la felicitat quan feim feliços els altres
No són poques les vegades que ens hem trobat davant alumnes que
formulen preguntes com què és el cristianisme? Què pot aportar
d’especial i diferent a la meva vida seguir aquest Jesús del qual ens
parlau?
Una de les respostes més senzilles, però alhora ben plenes de
significat per als joves i adults d’avui, és que el cristianisme
consisteix a desenvolupar en un mateix el projecte de vida que Jesús
ens proposa per ser feliços.
Conèixer, entendre i interpretar en els temps actuals en què
consisteix aquest projecte de vida no és una tasca fàcil, però tampoc
impossible. Per això, ho intentarem resumir amb 3 lletres: l’ABC de la
felicitat del cristià.
L’ALEGRIA, una alegria que no està associada ni a la diversió ni a la
possessió d'objectes, sinó a donar i rebre amor. En clau purament
humana, rebre amor d'altres persones fa que ens sentim valorats,
estimats. Així és que quedam convidats a trobar la felicitat en el fet
d’estimar i ser estimats.

LA BONDAT. Els cristians, per definició, han de ser bons, persones
amb capacitat de donar amistat, temps, sinceritat, respecte, amor.
Ser bondadosos requereix d’acció, de fer el bé en el nostre entorn,
no tant per les paraules sinó pels fets. Així és que quedam
convidats a trobar la felicitat en el bé que podem fer en els altres.
LA COMPASSIÓ. Cal que aprenguem a posar-nos en el lloc de
l'altre, sentir el que l'altre sent, plorar amb els que ploren, celebrar
amb els que celebren; però no des de la llàstima, sinó des de la
convicció que estimar-nos els uns als altres significa compartir la
totalitat de les nostres vides, amb els moments de bonança i
benestar, però també els moments de patiment i tristesa. Així és
que quedam convidats a trobar la felicitat en el compartir la vida, bé
sigui en el moments d’angoixa com en els d’alegria.
En definitiva, preneu aquesta carta com una lletra de convit.
Sentiu-vos convidats per Jesús a descobrir la felicitat a la porta el
seu missatge. Una felicitat que neix de l’ALEGRIA, la BONDAT i la
COMPASSIÓ envers els altres. Siau feliços fent feliços els altres.

Joan M. Riera
CC Sant Salvador d’Artà

