CONTACTE AMB LES FAMÍLIES

La PAU: Amb motiu de la celebració del dia Internacional de la Pau i la
no violència vàrem fer un acte al pati i
vàrem poder gaudir de la visita del nostre
Bisbe Sebastià Taltavull.
CAMPANYA EN CONTRA DE LA FAM:
Gràcies a la vostra col·laboració vàrem
gaudir d’un horabaixa molt solidari i es
varen recollir 1362.79€ que es varen
destinar a Mans Unides i les coques que
varen quedar es dugueren a diferents menjadors socials.
MOLTES GRÀCIES!

Divendres 8 de març celebram el dia de la nostra
Venerable Sor Maria Rafaela.

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 WEB: www.colegiojesusmaria.com

QUARESMA
La Quaresma dura 40 dies, comença el Dimecres de Cendra i
acaba el Dijous Sant.
És un temps de reflexió, de conversió espiritual, de preparació
per al Misteri Pasqual.
La Quaresma és: perdó, trobada, llum, superació, esforç...
seguint aquestes pautes us convidem a construir un camí cap a
Jesús:








Cercant la reconciliació.
Perdonant de cor.
Estimant sense esperar res a canvi.
Ajudant els que ho necessiten.
Sent acollidors.
Sent solidaris.
Fent feliços els altres.

Reflexió sobre la Quaresma
Jesucrist va venir al món per "servir" a la humanitat. Ho ha dit
en nombroses ocasions. I ho va fer durant tota la seva vida a la
terra.
És precisament servint, "sent servent", com Jesucrist va voler
mostrar a la humanitat el gran que és l'amor de Déu.
Servir consisteix a buscar sempre la felicitat de l'altre. Consisteix
a compartir-ho tot. Servir és tan important que ens porta a
perdre-ho tot, fins i tot la vida!

Servir és l'únic mitjà de fer feliços els altres, de canviar el món i de
tornar-li la capacitat d'estimar. És l'únic mitjà de fer comprendre a
la humanitat fins a quin punt Déu serveix, ofereix, reparteix,
distribueix el seu amor a tots.
És una tasca difícil. Alguns diuen que és impossible. Jesús ens
demostra que no ho és tant, Ell ho va aconseguir i ens convida a
que nosaltres també ho intentem. Però ... com? Jesús ens dóna
les pistes: mirant més enllà de les aparences; servint i oferint la
nostra paciència, la nostra alegria, el nostre perdó; caminant fins
al final, sense cansar-nos i tirar la tovallola a meitat de camí. Amb
Jesucrist els cristians aconsegueixen que la vida triomfi sobre el
mal i la mort.
La Quaresma és el temps en què nosaltres, els cristians, seguint al
Senyor Jesús, aprenem a servir, a oferir el millor que tenim
perquè l'altre sigui feliç. Estem en Quaresma, un temps per
aprendre a servir.
Aprendre a servir, explicant a un company el problema que no
entén. Aprendre a servir, no criticant als altres, sinó ajudant-los a
millorar. Aprendre a servir, complint amb les nostres obligacions.
Aprendre a servir, perdonant de cor a aquells que ens molesten.
Aprendre a servir, pensant sempre en la felicitat dels que estan al
meu voltant.

