
UN FUTUR PLE D’HISTÒRIA           curs 2021-2022 

CLARET 150 ANYS                  20 - 22 desembre 

Aquest curs durant les estones d’acollida reflexionarem sobre el temps: Què 

podem aprendre del passat? Com viure el present? Què esperem del futur? 

Dilluns 20   

Abiertos a la esperanza  https://www.youtube.com/watch?v=RjNK_dUc_5E&t=64s 

CREURE ÉS UNA ALTRA COSA 

La fe és sempre una experiència personal. Per creure en Déu cal passar d’una fe passiva, 

infantil, heretada, a una fe més responsable i personal. Cadascú només creu, en definitiva, allò 

que de veritat creu en el fons del seu cor davant Déu, no el que sent dir a uns altres.  

El que defineix un cristià és viure confiant en un Déu proper pel qual se sent estimat sense 

condicions, i no es queda bloquejat en qüestions secundàries heretades de la història. 

Maria és el millor model d’aquesta fe viva i confiada. La dona que sap escoltar Déu en el fons 

del seu cor i viu oberta als seus designis de salvació. La seva cosina Elisabet la lloa amb 

aquestes paraules memorables: «Feliç tu que has cregut!». Feliç també tu si aprens a creure. 

És el millor que et pot passar a la vida. 

 

Dimarts 21 

Son moltes les coses que s’aconsegueixen al llarg de la nostra vida, i cada segon és una nova 
oportunitat per sumar-n’hi una. Si el temps és or, hem d’assegurar-nos d’aprofitar cada instant 
per a col·locar una nova pedra en el camí que estem creant des de que van néixer per creuar el 
riu. Sempre tenim, i podrem, trobar temps pel que és important de veritat. 150 són els anys en 
el que el col·legi Claret ha estat aprofitant cada segon per a un futur millor on ara estem. 

https://www.youtube.com/watch?v=egfTp0Wt8uk 

 

Dimecres 22 

Bon Nadal!! Els millors desitjos per aquests dies diferents que comencen avui.  

https://www.youtube.com/watch?v=Q3P_lI59qMA 
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