CONTACTE AMB LES FAMÍLIES

CAMPANYA DEL DOMUND 2018: Volem agrair-vos la vostra col·laboració
ja que gràcies a vosaltres hem pogut recollir 1.448`44€ MOLTES GRÀCIES.
CAMPANYA DEL REBOST: Durant la setmana del 10 al 14 de desembre
celebrarem la campanya del Rebost i els alumnes podran dur a l’escola pots
d’aliments...per poder ajudar als més necessitats.
VISITA DE LES JUNIORES DE LES MM.SS.CC: Durant la setmana del 10
al 14 de desembre ens visitaran les Juniores de les MM.SS.CC i ens
explicaran i mostraran les activitats que fan a República Dominicana i
Rwanda.
EUCARISTIA DE NADAL: El proper dijous dia 20 de desembre a les 15:30h
vos convidam a l’Eucaristia de Nadal que tindrà lloc a la parròquia
l’Encarnació.

Horari de venda d’uniformes



Els dilluns i dijous de 17’00h a18’00h.
dimarts i dimecres de 9 a 10 h

EN BENEFICI DE TOTS, RESPECTEM EL PROJECTE EDUCATIU
I LA NORMATIVA DEL CENTRE



c/Guillém Galmés, 38 07004 Palma de Mallorca
Tfn: 971.75.18.59 Fax: 971.29.00.39
info@colegiojesusmaria.com
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ADVENT
Aquest curs us proposem la recerca, mirar més enllà de nosaltres
mateixos per trobar Jesús de Natzaret.
1a setmana d’Advent: Orienta la teva vida cap a
l’Amor.
Orientar la nostra vida cap a l’amor significa tenir
una mirada neta per a ser capaços de descobrir
l’amor en les persones que tenim al costat, en la
natura que ens envolta, en les situacions que vivim,
en la família, en els amics.
2a setmana d’Advent: Segueix l’Estel.
Tenim la immensa sort que Déu posa estels en el
nostre camí per apropar-nos a Ell.
Sovint són persones que ens ajuden, que són estímul
i exemple per a nosaltres d'una vida coherent, fidel,
sincera ...
Hi ha ocasions que els núvols tapen les estrelles i no les veiem, però,
aquestes estrelles SEMPRE hi són il·luminant la nostra vida i oferintnos un camí a seguir per mitjà de la seva llum.
3a setmana d’Advent: No perdis l’Esperança.
Moltes persones al nostre món viuen diàriament la
mateixa situació, no tenen un sostre on aixoplugarse un lloc on resguardar-se del fred.
No podem perdre l'esperança que UN ALTRE MÓN
ÉS POSSIBLE, no podem abandonar i deixar a la
deriva aquest alt ideal encara que de vegades les
circumstàncies facin que s'ennuvoli la lent del
nostre ullera.
4a setmana d’Advent: Terra a la vista!!!
Cridem amb goig TERRA A LA VISTA !!! perquè,
realment hem trobat allò que ens dóna vida, allò
que ens anuncia un demà millor, un món amb
més pau, més humanitat, més companyonia i
més llibertat.

SOMNI D'UN MÓN NOU (Martin Luther King)
Somio que arribarà un dia
en què els homes s'elevaran per sobre de si mateixos,
i comprendran que estan fets per viure junts, en germanor.
Encara somio en aquell matí de Nadal,
que arribarà el dia en què tots els negres d'aquest país,
totes les persones de color del món
seran jutjades pel contingut de la seva personalitat
i no pel color de la pell;
que cada home respectarà la dignitat
i el valor de la personalitat humana.
Encara somio avui
que en tots els ministeris i ajuntaments
seran elegides les persones que obrin amb justícia i misericòrdia,
seguint els passos de Déu.
Encara somio avui
que la guerra s'acabarà ...
Arribat aquest dia,
ens serà revelada la glòria del senyor
i la contemplarem tots units.
Encara somio que amb aquesta fe
serem capaços de transformar els límits de la desesperació.
Amb aquesta fe podrem anticipar el dia de pau a la terra
i de bona voluntat per a tothom.
Serà un dia gloriós:
els estels de l'alba cantaran units
i els fills de Déu exultaran d'alegria.

