FUNDACIÓN SAN VICENTE MÁRTIR
COLEGIOS DIOCESANOS

CIRCULAR Nº 062
25/06/2021
EDUCACIÓ-TRANSMISIÓ DE LA FE
MISIÓ COMPARTIDA PARRÒQUIA-FAMILIA-ESCOLA

JUNY 2021
DÉU T'HA ESCOLLIT
Ho sé i alhora tinc dubtes!
FILL DE DÉU, NASCUT PER A SER FELIÇ; L'ALTRE TAMBÉ.
Els de “acumulada joventut” solem utilitzar una locució llatina
tempus fugit per a subratllar amb quina velocitat van passant les
coses, com corren les manetes del rellotge i les fulles del calendari
van caient. El temps s'escapa, fuig i mai l'atrapem.
Sí, estem arribant al final del curs 2020/2021, que,
si recordeu, el començàrem amb tantes incerteses,
canvis d'espai, mascaretes, distanciament, gel en
entrar, gel en eixir de cada espai. Alguns es
quedaven a casa dia sí, dia no. Vam aprendre a usar
paraules com a virtual, presencial, connectats,
confinats…., per no dir les diferents marques de
vacunes farmacèutiques.
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Dins del que cap, sembla que l'estiu se’ns presenta millor. A
l'aventura que ens anem!
Quan acaba un curs, no sols esperem les notes finals, també és bo
fer un exercici d'avaluació, de revisió, per a ser agraïts del viscut,
reconéixer en què podem millorar i obrir-nos a una visió
esperançada del futur.
Al llarg del curs que estem
acabant, ens ha il·luminat, com a
far que ens ajuda a saber situarnos i buscar el port segur, el
lema “Jo t'he triat hui”. Mes a
mes
hem
desgranat,
acompanyats també pels temps
litúrgics i els continguts del Pla
d'Acció Tutorial, les possibilitats
que ens oferia aquesta expressió
d'origen bíblic.
Així ho déiem en les primeres pàgines de l'agenda. “havent sigut
triats, amb tot el que comporta (gràcia, relació d'intimitat, força,
saviesa, acompanyament, missió…), al llarg dels mesos abordarem
diferents temes amb una proposta de reflexió i una cridada a ser
diferent, a respondre en allò concret a aquesta elecció de Déu.”.
Don Antonio, el nostre Arquebisbe, en les paraules que ens dirigia
al principi de curs, personalitzava dient. “aprofita les gràcies que et
regala el Senyor per a aprendre, compartir amb els teus companys
en el temps d'estudi i treball, per a créixer en totes les dimensions,
i respondre a la crida de Déu. Jesús t'acompanya i ajuda sempre”.
Us fem una proposta; torna a l'agenda, ves passant les fulles, els
inicis de cada mes i fes memòria del que has viscut aquest curs. Fer
memòria no és només recordar, és fer present, una altra vegada,
els descobriments, els moments difícils, les alegries i les tristeses
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compartides, les novetats que han començat el dia en les nostres
vides i les sensacions que tot segueix igual, res canvia. Respon a les
preguntes.

Què he aprés aquest curs? Quines experiències m'han fet
créixer com a persona, com a cristià, com a fill de Déu?
Evidentment, la teua vida personal i relacional
no s'acaba l'últim dia de classe. Més aviat, amb
l'estiu arriba un marc vivencial diferent, que és
tan vàlid com l'escolar, fins i tot pot ser de
major riquesa. No es deixa d'aprendre, de
créixer, de compartir. Això sí, sense
l'aclaparament dels horaris, exàmens o controls.
Però continua sent un temps d'enormes
possibilitats.
Per això, el fer memòria de com Déu t'ha triat, et permetrà caminar
amb una certa seguretat per les sendes estivals, les experiències
que t'esperen, algunes desconegudes, i continuar confirmant la
gratuïtat de la crida, la sorpresa de l'elecció, la necessitat de
l'autoconeixement i la valentia en la resposta.
Que la varietat de relacions personals que pugues tindre al llarg
de l'estiu, t'ajude a descobrir com de valuosa és la teua vida.
Que t'òbriguen les perspectives d'un demà ple de possibilitats.
Que continues buscant també moments personals, d'intimitat, de
silenci on tindre aqueix diàleg “tu a tu” amb el teu Pare, escoltant
les Paraules de Jesús el seu Fill i el teu germà, confortat amb la
frescor de l'Esperit Sant.
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FESTIVITATS DE JUNY
26 de juny: Sant Josemaría Escrivá.
Va ser sacerdot i fundador de l’Opus Dei i dedicà la sea vida a
difondre la crida universal dels seglars a la santedat. Així ho
predicava: “Allà on siguen les vostres aspiracions, allí està el vostre
lloc d’encontre quotidià amb el Crist”.
27 de juny: Ntra. Sra. dels Socors.
Aquesta imatge recorda la cura de la Mare de Déu per Jesús, des
de la seua concepció fins la seua mort i que, hui continua protegint
a tots els fills que a ella s’aclamen.
29 de juny: Sant Pere i Sant Pau.
Són els dos pilars de la Fes cristiana, tant és
així que en molts dels altars es poden veure
sota els retaules, sostenint l’estructura
d’aquests elements escultòrics en al·legoria a
ser els anomenats “pilars de la Fe”

¡Que passeu unes bones vacances!
Ens veiem el proper curs.
Una abraçada
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