LEMA DEL CURS 2020/2021
Des de fa 10 anys els Col·legis Diocesans compartim un lema entorn del qual
giren les agendes i la vida del nostre centre. Com recordaràs, l’any passat
el nostre lema estava extret del baptisme de Jesús al Jordà on Déu Padre
confirma que Jesús és el seu Fill estimat i vol que l’escoltem i seguim, per això
ens diu a nosaltres: Tu ets el meu fill estimat!
Amb aquest lema vam estar aprofundit en què cadascun de nosaltres som
fills estimats de Déu, que Crist Viu i ens acompanya en el nostre caminar.
El mateix Déu s’ocupa de nosaltres, el fa “directament” i també per mitjà
de les persones que estan prop de nosaltres i ens acompanyen en el nostre
dia a dia. Hem treballat diferents temes, com poden ser: Déu et diu: Tu

eres el meu Fill estimat. Déu et mira amb altres ulls. Déu t’anima a ser un
jove, un xiquet alegre, a Ser. Déu et recorda les teues arrels. Déu et demana
que seguisques connectat a Ell. Déu espera que sigues influencer seu. Déu et
parla: les tres veritats. Déu et cura, Crist et salva. Déu t’acompanya: Ell viu!
Déu et prepara i l’Esperit sant s’ocupa de tu.
Per a aquest curs, 2020-2021 en la nostra diòcesi viurem Any jubilar del
Sant Calze, i quant al lema Déu ens dóna una gran notícia i ens diu: Jo t’he
escollit hui!!!
Al llarg de l’Escriptura són moltes les referències a l’elecció de Déu sobre un
poble o una persona. El lema “Jo t’he escollit hui!” no apareix textualment en
la Bíblia, ho hem triat en relació amb Jn 15,16 i Dt 7,6-8a.

JN 15, 16
No m’heu escollit vosaltres a mi; sóc jo qui vos he escollit a vosaltres i vos
he confiat la missió d’anar per totes parts i donar fruit, * i un fruit que
dure per sempre. I tot allò que demanareu al Pare en nom meu, ell vos ho
concedirà

DT 7, 6-8A
Perquè tu ets un poble consagrat al Senyor, el teu Déu. Ell t’ha escollit
d’entre tots els pobles de la terra perquè sigues la seua heretat preferida. El Senyor s’ha enamorat de vosaltres i vos ha escollit d’entre tots
els pobles, no perquè fóreu un poble més nombrós que els altres, * quan de
fet sou el més menut de tots, 8 sinó perquè vos estima i es manté fidel al
jurament que havia fet als vostres pares.
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Sens dubte aquest anunci ens porta a fer-nos diverses preguntes: Escollit!
Per què, per a quin, com, quan? Què sent, alguna cosa ha canviat en mi?
Com responc a aquesta elecció?
Tots aquests interrogants tenen una o diverses respostes, algunes són
senzilles, unes altres una miqueta misterioses, algunes sorprenents … Durant
aquest curs acompanyarem als alumnes perquè puguen plantejar-se aquestes
qüestions.
Havent sigut triats, amb tot el que comporta: gràcia, relació d’intimitat,
força, saviesa, acompanyament, missió… al llarg dels mesos abordarem els
següents temes:
•

Valorar la veritat, dir i viure en la veritat. Sempre? La mentida ens fa
mal a nosaltres i als altres. Mentim per por, per inseguretat.

•

El valor de l’escolta i la paraula. Parlar bé, escoltar als altres Què puc
dir bé de l’altre?

•

No li faces a l’altre el que a tu no t’agrada. Cuidem-nos els uns als
altres. Ningú només, ningú apartat. No a l’assetjament, no al bullying.

•

Triat per a ser valent, diferent, atrevit i feliç.

•

La vida és un regal des del principi fins a la fi, no em pertany: (No al
suïcidi, no a l’eutanàsia, no a l’avortament).

•

Valore el meu cos i el cuide - Prevenció d’abusos i pudor. Puc i dec dir
“NO”. Explica-ho!!! No t’ho calles.

•

Ús adequat del temps/NNTT (prevenció d’addiccions).

•

Davant el conflicte: Opcions! Diàleg, obertura a l’altre, creixement,
perdó o violència.

•

Vocació!!! Professional Què m’agrada? Què vull ser? Què necessite fer
ara per a aconseguir-ho?

•

SÓC: Fill, germà, nét, amic, company, home/dona. Fill de Déu nascut per
a ser feliç.

I, on treballaré aquests temes tan interessants del lema?
Molt senzill, en les fulles de l’agenda de cada mes tindràs material per als
teus alumnes i en el full de reflexió mensual dirigides a professors i famílies
també hi ha reflexions entorn d’aquest tema perquè el treballes personalment
i el pugues compartir amb els pares dels teus alumnes.
D’altra banda, en aquest material trobaràs els moments pastorals que hi ha
en el cartell dels Col·legis Diocesans i diferents activitats per a treballar-les
en totes les etapes educatives i a més relacionades amb l’any del Sant Calze.

EXPLICACIÓ DE LA LONA

•

Esquinçat i dins d’Ell els xiquets i els nostres logos/nosaltres.

•

Foto – Xiquets junts, somrients, formant grup, comunitat, poble.

•

JO – Símbol de l’Eucaristia.

•

T’he escollit– subratllat perquè això és el més important, i com a
conseqüència d’aqueixa elecció: gràcia, relació d’intimitat , força, saviesa,
acompanyament, missió… i al llarg dels mesos aprofundim en un aspecte
de l’elecció i en una “possible conseqüència” que ens ajuda a ser, mirar,
actuar de manera constructiva per a nosaltres mateixos i per als
altres .

•

La creu – el més gran perquè es veja bé i no puga haver dubte de la
identitat cristiana dels nostres col·legis.

•

Imatges de:
o Reflexió
o Elecció/Presa de decisions. Jo hui …?
o Missatge d’amor . Relació des del afecte i el respecte cap a mi
mateix i cap als altres , com el fa Déu Pare amb nosaltres.
o Wifi – A què estic connectat. Què em sosté . De què m’alimente. En
què em consolide
o Fletxes - Moltes i diferents perquè molts som els escollits, de moltes
formes, en molts moments, per a diferents missions al llarg de la
vida.
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