
Comencem un nou curs amb il·lusió i gran quantitat d'objectius a complir.

Per als Vicencians els reptes es converteixen en oportunitats per a créixer i
servir millor.

L'objectiu general d'aquest curs 2021/2022 dels Col·legis Vicencians, és

E� amo�
Sota el lema ROMANEU EN EL MEU AMOR (Jn 15, 9), podem descobrir allò

que volem transmetre al nostre alumnat. En primer lloc volem educar la mirada per
a descobrir l'amor de Déu en nosaltres, en els altres i en tot el que ens envolta
aprenent a valorar-lo i agrair-ho. En segon lloc es pretén conéixer maneres
concretes de viure l'amor, acostant-nos a Jesús i aprenent dels seus gestos i
paraules. I en tercer lloc viure l'amor com a entrega, amb gestos concrets de
fraternitat i cura de nosaltres mateixos, dels altres i de la creació.

Perquè el món necessita AMOR, anem a estimar, agrair i compartir. Sant
Vicent de Paül és un sant que viu intensa i profundament el seu amor a Déu i al
proïsme. Del seu amor es desprén una profunda gratitud. La gratitud de Sant Vicent
de Paül es dirigeix abans de res cap a Déu com a font de tots els béns. La seua
gratitud es manifesta en sentiments d'alegria, amor, humilitat, respecte.

Sant Pau en la seua carta als Corintis 13,ens diu:

“Encara que jo parlara totes les llengües dels homes i dels àngels, si no tinc amor,
sóc com una campana que ressona o un platet que retiny.
Encara que tinguera el do de la profecia i coneguera tots els misteris i tota la ciència,
encara que tinguera tota la fe, una fe capaç de traslladar muntanyes, si no tinc amor,
no sóc res.

«Romaneu en el meu amor». Per a un cristià és el primer. No es tracta
només de viure en una religió, sinó de viure en l'amor amb què ens estima Jesús,
l'amor que rep del Pare. Ser cristià no és un assumpte doctrinal, sinó una qüestió
d'amor. Al llarg dels segles, els deixebles coneixeran incerteses, conflictes i
dificultats de tot ordre. L'important serà sempre no desviar-se de l'amor.




