
 

 

DIA DE LA NO VIOLÈNCIA I LA PAU: Dia 30 de gener a les 15,45 a la 

parròquia celebrarem tots el Dia Escolar de la No Violència . Estau tots 

convidats a la parròquia per a la celebració. 

Recordau que heu de recollir els vostres fills/filles per les entrades que 

corresponen per etapa. 

PROPERES SORTIDES: 

- ESO:  Dia 14 de febrer, els alumnes visitaran l’exposició 

“Prohibit no tocar”, organitzada a la Misericòrdia pel centre d’ 

Aprenentatge matemàtic, amb l’objectiu d’experimentar amb les 

matemàtiques. 

TALLERS AMB EL SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL DE L’AJUNTAMENT 

DE LLUCMAJOR : Durant el mes de febrer els alumnes de 6è EP i 1r 

ESO realitzaran el taller de “Ciutadans digitals” per tal de donar a 

conèixer “ l’ús d’ Internet segura”. I els alumnes de 3r i 4t ESO faran el 

taller “ En acabar l’ ESO, què?. 

COMPARSA ESCOLA:  El grup de pares i mares de l’AMIPA estan 

organitzant una comparsa- carrossa per participar a les Rues de la 

Platja de Palma i Palma. 

Vos aninam a tots a participar-hi. 

Ens ho passarem molt bé!! 
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Per fer comunitat, millor construir ponts 

que posar barreres. 



  

                      Comunicar per construir comunitat                                                                                   Comunicar per construir comunitat    

 

 

 

 

 

És una llàstima que la pau sempre sigui tema d’actualitat, i no 

hauria de ser així perquè voldria dir que ja hem aconseguit arribar a establir 

la pau al món. Amb totes les desgràcies que estan passant al nostre voltant, 

convé que no perdem mai de vista allò que la majoria desitjam: la Pau.  

 

 Les paraules de Sant Joan Pau II ens han d’encoratjar: «Si són molts 
els que comparteixen el “somni” d’un món en pau, la humanitat pot 
transformar-se cada vegada més en família de tots, i la nostra terra 
veritablement en “casa comuna”». I si hi reflexionam, ens adonam que al 
llarg de la història molts han cregut en aquest «somni» del que parlava Sant 
Joan Pau II, i els qui l’han realitzat donen testimoni que no es tracta d’una 
utopia irrealitzable. Ara ens toca a nosaltres, aquí i ara, a tots i a cada un de 
nosaltres, i creure firmament que podem ser persones de pau i construir 
entre tots la “nostra casa comuna” on un el principal fonament sigui la Pau.  
     

  «No hi ha camí per a la pau; la pau és el camí». Aquesta afirmació 

de Gandhi, que avui en dia encara la tenim ben present, ens ha de fer 

pensar que qualsevol esforç és poc per arribar a la pau, sobretot en aquells 

llocs on les situacions de guerra i conflicte sembla que ja estan enquistades 

a la societat. I volem recordar també aquestes paraules de Martin Luther 

King: «Hem après a volar com els ocells, a nedar com els peixos, però no 

hem après a viure com humans».  

           

      La pau és un do i hem de creure que les altres persones tenen la 

mateixa necessitat de pau que nosaltres. Per aconseguir-ho podem 

inspirar-nos en l’amor de Déu per cadascú de nosaltres, un amor 

alliberador, il·limitat, gratuït i incansable. Aprofitem aquest amor per 

acostar-nos els uns als altres, per cercar el que ens uneix els uns als altres, 

cercar junts aquesta pau que ens ha d’unir per aconseguir un món millor. 

Per això necessitam deixar de banda tot allò que ens separa, ens enfronta, 

ens allunya… Hem de construir ponts per arribar a un mateix objectiu 

comú: La Pau. 

 

 

El Papa Francesc ens ho diu: donar la pau és al centre de la missió 

dels deixebles de Crist. I aquest oferiment està dirigit a tots els homes i 

dones que esperen la pau al mig de les tragèdies i la violència de la 

història humana.  

 Jesús, quan va enviar els seus deixebles en missió, els va dir: 

«Quan entreu en una casa, digueu primer: “Pau en aquesta casa”. Si allí 

hi ha algú que n’és digne, la pau que li desitgeu reposarà damunt d’ell ; si 

no, tornarà a vosaltres» (Lc 10, 5-6). 

 La “casa” esmentada per Jesús és cada família, cada comunitat, 

cada país, cada continent, amb les seves característiques pròpies i la seva 

història; és sobretot cada persona, sense distinció ni discriminació. 

També és la nostra “casa comuna”: el planeta en el qual Déu ens ha 

col·locat per viure i al qual estem cridats a cuidar amb interès.  

      Per tant, recollint les paraules de Jesús, aquest és el meu desig a 
l’inici del nou any: “Pau en aquesta casa”. I vos propòs que sigui també el 
desig de tots els que estau llegint aquestes paraules: “Pau en aquesta 
casa”; “Pau a les nostres cases”; “Pau a totes les cases del món”. 
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 Fonts consultades i cites de: 
-Missatges del Papa Francesc per a la 52 i 53 Jornada Mundial de la Pau (2019 i 2020) 
- Frases i reflexions famoses de Sant Joan Pau II, Mahatma Gandhi i Martin Luther King. 
 


