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1. INICI DE CURS
Benvinguts a aquest curs nou!
Un camí a recórrer acompanyats per moltes persones i també per Jesús.
El lema d’aquest curs és:

VOSALTRES SOU ELS MEUS AMICS
Comencem un curs nou, i amb ell estrenem quaderns, llibres, colors... però també esperances, il·lusions, projectes i com no, un nou lema que ens uneix a tots els qui formem part de Col·legis Diocesans.
Aquest any el lema proposat és l’Evangeli de Sant Joan (Cf. Jn 15, 14) concretament del discurs que
Jesús fa a l’últim sopar amb els seus deixebles. És un moment molt especial perquè els anomena
com mai abans els havia anomenat: Jesús els diu amics. Ens diu amics a cadascú de nosaltres i
vol que ens acostem a Ell per caminar junts durant tota la nostra vida, perquè puguem ser feliços i
omplir-nos de la seua pau.
Durant aquest curs ens centrarem en l’experiència de la veritable amistat i com aquesta ens ajuda a
viure i compartir l’alegria de saber-nos amics de Jesús i sentir-nos amics dels nostres amics. Els llaços
afectius que es creen amb els amics són una experiència que els alumnes necessiten viure en cada
etapa. Aquestes relacions que ens conformen en les persones que som generen grans alegries i també
patiments.

Diu l’Evangeli de Sant Joan (Jn 15, 12-17)

“Aquest és el meu manament: que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat. Ningú no té
un amor més gran que el qui dóna la vida pels seus amics. Vosaltres sou els meus amics si feu el que jo
us mane. Ja no us dic servents, perquè el servent no sap què fa el seu amo. A vosaltres us he dit amics
perquè us he fet conèixer tot allò que he sentit del meu Pare. No m’heu escollit vosaltres a mi; sóc
jo qui us he escollit a vosaltres i us he confiat la missió d’anar pertot arreu i donar fruit, i un fruit que
dure per sempre. I tot allò que demanareu al Pare en nom meu, ell us ho concedirà. Això us mane:
que us estimeu els uns als altres”.
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OBSERVA ELS COMPANYS QUE TENS A CLASSE,
TOTS ELLS SABEN FER MOLTES COSES, POTS
ANOTAR-NE ALGUNES ACÍ...
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anota ací la qualitat

Medianil Comunicación

De totes les que has anotat, quina creus
que podries fer tu igual de bé que ell?
ET PROPOSEM UN REPTE QUE DE SEGUR T’AGRADARÀ.
T’ATREVEIXES A DEMANAR-LI AL TEU COMPANY QUE T’AJUDE
A MILLORAR EN AIXÒ QUE ELL SAP FER MOLT BÉ?
Anota en un dels dies de la setmana de la teua agenda aquesta qualitat, per a què la veges
cada dia i t’ajude a recordar que pots aconseguir-la si t’esforces una mica.
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Senyor, ajuda’m a seguir-te
i a veure que habites en el cor de cada persona.
Permet-me veure que l’altre és un regal
i que hem coincidit en aquest camí
per créixer junts i construir un món més just
deixant de banda les nostres diferències i buscant
el que ens uneix a tu i ens fa créixer com a persones.
Fes que et puga veure en els altres i també en mi.
Ajuda’m a créixer per a pensar menys en mi
i més en les persones que m’envolten,
ajuda’m a què el teu Esperit Sant convertisca
tot el meu ésser.
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