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CARTA a les
FAMÍLIES

La Diada ciclista, amb 157 participants en el grup de Sant Rafel, es
va suspendre a causa del mal temps.
Va ser una llàstima. Un bon grup se resistien a no fer la passejada i
la Policia local els va acompanyar fins a Cort i allà es feren la foto
que publicà la premsa. Certament es mereixien un premi d’honor
per la voluntat de superar obstacles.

Construir la pau és un art que requereix
serenitat, creativitat, sensibilitat i destresa
(Papa Francesc)

Esperem que l’any que ve es pugui fer la festa completa.


El proper dia 30 celebrarem la Jornada de la Pau amb el lema
Pròxima estació: LA PAU.
Estigau atents el dia 30, el capvespre, perquè com indica el seu
lema, hi haurà moviment.
Salutacions
Equip de Direcció

CONVIURE, VIATGE D’HUMANITAT

Conviure, viatge d’humanitat

Conviure, viatge d’humanitat

“CONSTRUIR LA PAU ÉS UN ART QUE REQUEREIX
SERENITAT, CREATIVITAT, SENSIBILITAT I
DESTRESA” (PAPA FRANCESC)
PAU, una paraula curta que pot semblar petita, però amb un
significat molt important.
La Pau és com l’esperança de la qual parla el poeta i filòsof
Charles Péguy: és com una flor fràgil que tracta de créixer
enmig de les pedres de la violència.
Desitjam viure a una cultura de pau, que es defineix com un
conjunt de valors, actituds i comportaments que es reflecteixen
en el respecte a la vida, a la persona, el rebuig a la violència, i a
la vivència dels principis de llibertat, justícia, solidaritat i
tolerància.
I per què no tenim pau si és el que volem? Per aconseguir la
Pau en el món primer ha d’haver una transformació interna de
la persona. Hem d’arribar al fons de nosaltres mateixos.
Actualment vivim en una societat que canvia ràpidament,
que presenta moltes distraccions, (xarxes socials, innovacions
tecnològiques,...) i que ens pot dificultar desenvolupar la part
espiritual de cada un, que hem de treballar per obtenir la nostra
pau interior.

Ja ens ho diu l’ Evangeli: Benaventurats els que cerquen la
pau, perquè ells seran anomenats Fills de Déu ( Mt. 5,9).
La Pau, quan la sentim al nostre interior, ens ajuda a trobar
una serena quietud. La Pau profunda de cor és la que ajuda a
superar les situacions adverses que es presenten al llarg de la
vida.
La Pau ha de ser una forma de ser i de comportar-se. La Pau
mai és una cosa feta del tot: l’hem d’anar fent cada dia. Així
també ens ho va dir el Papa Joan Pau II.
Hem d’aprendre a viure en pau amb els que ens
acompanyen, amb els que compartim vida i experiències. Hem
d’ensenyar al més petits a estimar, a perdonar quan ens
equivocam, a ser respectuosos amb els altres i, així, viure la
Pau. Una Pau que neix de l’amor als altres, tal i com ens va
ensenyar Jesús.
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