CONTACTE AMB LES FAMÍLIES
Us agraïm la vostra participació a la Campanya del
REBOST. Amb la vostra col·laboració ajudam a fer
labors socials a través de Caritas.

Us recordam que les vacances de
Nadal, comencen dia 21 de desembre a
les 12 h.
No hi ha servei de menjador.
Reprendrem les classes dia 7 de Gener 2019

Us convidam a fer ús de la plataforma
Educamos, per tal de millorar la comunicació
entre l’escola i les famílies

EN BENEFICI DE TOTS, RESPECTEM EL PROJECTE
EDUCATIU I LA NORMATIVA DEL CENTRE
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Apaguem els llums del món
Apaguem els llums del món, perquè allà al fons,
en la foscor de la vida, surti el sol l'estrella
Què he de veure jo amb tu, Senyor? -diu l'estrella a DéuHauràs molt a veure, si guies als homes
al qual és Salvació
Encenguem doncs, germans, l'estrella de la fe;
deixem-nos guiar i seduir per la
seva resplendor ens deixarà cara a cara amb Crist
Llueix! Brilla al capdamunt divina estrella!
Perquè, mirant-te a tu, només a tu
no vegi ni descobreixi a ningú que no sigui sinó Déu
Apaguem, apaguem els llums del món,
tot que distorsiona les nostres mirades
allò que distreu el nostre buscar el Senyor
Ve el Senyor i, el bo de tot,
és que ve petit, humil i humanitzat
El Déu que tant va parlar als reis i als profetes
a Betlem, en aquesta hora misteriosa,
no sil·labeja, no diu res ... però ho diu tot: AMOR
Amor per l'home: i baixa del cel
Amor per l'home: i neix a la terra
Amor per l'home: i gemega en un portal
Escolteu, germans, escolteu:
són els àngels que anuncien la gran notícia

a un món que, avui com llavors,
a Déu li costa acollir i rebre
Són els àngels els qui, amb trompetes afinades
amb diapasó angelical
ens marquen el sender que condueix fins a Betlem
Anem! Correm! Ens prostrem! Adorem!
Apaguem els llums del món
perquè els llums artificials, davant de l’estel diví,
no són res i ens allunyen de Déu
Javier Leoz
___________________________________________________

Des d’aquí tot el personal del Centre us vol desitjar un
Nadal ple de joia i caliu amorós.

