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CARTA a les
FAMÍLIES

Divendres, dia 22 tendrem el Mercadet Solidari a favor d’un projecte de
Mans Unides.
Com en anys anteriors, vos convidam a participar-hi amb les vostres
aportacions, d’objectes, roba, artesanies, joguines, coques… que se vendran
per recollir fons a favor de la gent pobre de Tercer Món.

Practicar el diàleg i el perdó per resoldre els
conflictes

I el dia 22 a partir de les 4, venir amb altres persones conegudes vostres a
comprar al mercadet i a participar de les rifes que se faran. Tot el que se
reculli serà rigorosament comptabilitzat i presentat. Es un intercanvi a favor
de projectes de Mans Unides.
o El dia 26 de març, els alumnes de 6è de Primària, juntament amb
altres alumnes de 6è de 13 centres de la Caritat, se reuniran a
Sencelles, el poble de la Beata Francinaina, per celebrar el final de
l’etapa de Primària, compartir l’experiència amb altres companys i
aprendre del model de la Beata que donà una resposta d’amor a la
gent necessitada amb qui se trobava.
Dia 14 de març, els alumnes de 6è de Primària han estat notícia per ser els
guanyadors de la Olimpíada de Religió. Ha estat una experiència molt
interessant i educativa. Enhorabona a na Lucia, Mariona, Mateu i Miquel.

Equip de Direcció

CONVIURE, VIATGE D’HUMANITAT

Conviure, viatge d’humanitat

PERDONAR
Practicar el diàleg i el perdó per resoldre conflictes.

Abans de començar, és important reflexionar sobre aquests
aspectes: Tenim tots el mateix concepte de perdó? Perdonam tots
de la mateixa manera? Quantes vegades hem sentit la frase “puc
perdonar però no oblidar?”
És en aquest moment on ens demanam; “és possible perdonar
sense oblidar?” Com puc perdonar un fet que jo no he desterrat del
meu interior, que viu dins el meu cor i condiciona tots els meus
afers?
El perdó és el resultat i l’acció de perdonar, i implica donar i rebre.
Es pot perdonar una ofensa, un deute, una condemna, etc. El perdó
és una qualitat humana que pot ajudar el qui ha comès la falta a
alliberar-se de la seva culpa, i el qui ha rebut la falta a deixar de
banda sentiments negatius com l’odi.

Conviure, viatge d’humanitat

Per tant, hem de ser conscients que el perdó és un valor a treballar
tant dins com fora de l’aula, i hem de fomentar actituds de diàleg
com a camí cap al perdó i, en conseqüència, cap a la llibertat
interior.

El diàleg és la base de tota relació humana, però de vegades l’home,
que per si mateix és relació amb els altres, viu aïllat, prioritzant les
seves necessitats i oblidant que aquest tancament, l’únic que farà
és minvar-lo com a persona

Conversar és difícil, especialment si no reconeixem la persona que
tenim al davant com un interlocutor vàlid, és a dir, si començam el
diàleg amb la premissa “jo tenc la raó i no he de canviar el meu
plantejament”. És llavors quan els conflictes no se solucionen i el
perdó no arriba mai.

Distingim dos tipus de perdó: el perdó cap a un mateix, per accions
fetes o pensaments que no són correctes; i el perdó cap als altres,
el qual es pot rebre o concedir a partir de l’escolta activa, l’empatia
i la humilitat.

El perdó ens allibera perquè subsisteix el rancor per afecte, i allà on
hi ha amor no hi res més. No hem d’oblidar, seguint les paraules de
Martin Luther King que “el perdó mai és un fet puntual, sinó una
activitat constant”.

Aquestes aptituds són imprescindibles per educar persones
íntegres i felices, que puguin arribar a una pau i a un benestar amb
ells mateixos i en la seva relació amb els altres.
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