MISSATGE DE NADAL 2018
Al llarg del curs, amb els nostres companys i famílies,
viatjam cercant els valors i les actituds que humanitzen,
i aprenem a conviure en pau i amistat.
Nadal és la FESTA de Jesús
que ens mostra el camí d’humanització.
Es un camí senzill, ben concret.
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CARTA a les
FAMÍLIES

Conèixer i estimar Jesús que ens proposa el
camí d’humanització.

Com que és la festa de Jesús, haurem d’escoltar els seus desitjos i propostes.
• Jesús, en aquest Nadal, ens proposa no acumular béns materials;
ens recomana compartir-los amb tots els homes i les dones, així
trobarem la felicitat.
• Jesús ens proposa treballar per la pau, el respecte, el perdó. Tots
som germans, amb els mateixos drets
I, si els respectam i ens perdonam les errades,
trobarem la pau i serem feliços.
Per celebrar Nadal
haurem de viure la reconciliació, la concòrdia, la comprensió
dins la família, a l’escola, al carrer, a la política, a la feina i pertot arreu;
així creixerem en humanitat.
•

Jesús estima el planeta, les plantes, els animals, els peixos, els oceans
i les muntanyes, i vol i desitja que els cuidem,
que a la casa comú hi puguem viure contents,
respirant aire pur, nedant a les platges netes,
passejant per les muntanyes plenes d’arbres amb ocells que canten.
Així, cuidant el planeta, creixem en humanitat.

Tota persona o grup que fa el bé, que estima, que cerca la justícia, està
escrivint història d’humanitat i celebra Nadal.
Molts d’anys!

CONVIURE, VIATGE D’HUMANITAT

Conviure, Viatge d’Humanitat

Conviure, Viatge d’Humanitat

“Conèixer i estimar Jesús que ens proposa el camí d’humanització “
Al llarg del curs anam acompanyant els nostres alumnes en el seu
procés de creixement a nivell humà, des dels valors que valen la pena
treballar i que tan necessaris són per al món que els toca viure.

burlar-se de les situacions i els problemes, sinó en saber reconèixer
que les persones són limitades i que s’ha d’aprendre a viure amb el
conflicte sense desesperar-se ni angoixar-se.

Penseu bé en aquesta frase: “Conèixer i estimar Jesús, que ens
proposa el camí d’humanització “

Per més crua que sigui la realitat, haurem de saber contemplarla
amb un toc d’humor, perquè l’humor sempre afegeix realisme i
humilitat a la vida.

Pensem que és vital, en aquest món de tantes diferències, compartir
no el que ens sobra, sinó el que li falta a l’altre.
Això implica un canvi de mirada. Són els altres els que marquen el
que jo he de fer. És vital respondre a les necessitats en el món, en el
meu món, dins la nostra barriada, dins la nostra escola, dins la nostra
família…
Quan miram la problemàtica del nostre món podem caure en una
certa tendència al desànim. Hi ha massa situacions conflictives, i el
que llegim al diari o escoltem a qualsevol dels telenotícies continua
essent altament preocupant.

La solidaritat és l’ajuda que es dona entre persones que en la seva
majoria no es coneixen, però que estan assabentades de l’existència
mútua, de les seves dificultats, dels seus problemes.
La solidaritat és ajudar el més dèbil, el que no és del meu grup, del
meu poble, nació o continent, el que no conec personalment, però de
qui conec les mancances i els patiments.
M’agrada la gent que lluita contra adversitats. M’agrada la gent
que busca solucions. M’agrada la gent que valora els seus semblants,
no per un estereotip social ni per com llueixen. (Mario Benedetti)

Volem remarcar dos valors que ens poden ajudar a fer front a tant
desencís: el sentit de l’humor i la solidaritat.
El sentit de l’humor és aquella postura que treu dramatisme i
transcendència a tota realitat humana, a tot el que fem i tenim.
L’autèntic humor no consisteix a ser frívol, ni en una manera fàcil de
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