COMENÇA EL 301
Dèiem adéu a un any especial i comencem un altre que suma les experiències viscudes, l’alegria compartida, la satisfacció d’haver fet més visible, si fos possible, el gran projecte que
va néixer ja fa més de 300 anys de la mà de sant Joan Baptista de La Salle, i la convicció que
junts estem cridats a seguir arribant als cors per fer realitat el seu llegat i la seva missió.
Això és La Salle
Un projecte de persones per a persones. Persones compromeses que creuen que un món
millor és possible, que estan disposades a obrir els ulls per a veure la realitat, que no giren
la mirada sinó que volen implicar-se cada dia per a oferir una resposta a les necessitats de
tots aquells infants i joves més vulnerables, que omplen els racons on se senten orgullosos de
treballar.
Això és La Salle
Una institució oberta i sense prejudicis, sensible i respectuosa, que dóna vida al carisma del
seu fundador, que somnia fer realitat el seu llegat, que se sent orgullosa d’acceptar reptes i
que està preparada, des de la seva humilitat, a seguir complint anys sostinguda en els valors
Evangèlics i amb el suport de la creativitat, la justícia, la convivència, la interioritat i la transcendència.
Això és La Salle
Una Comunitat que creu que és just tornar el regal que un dia va rebre, que està cridada a
transformar la societat, que somnia i imagina un futur que es construeix des del present, i que
contempla el present com una gran oportunitat en que junts podem fer grans coses.
Això és La Salle
Un carisma de fraternitat universal, reconeguda per l’Església del que ens sentim part i, en
què compartim la nostra vocació laical, tant religiosos com seglars, i on ens comprometem en
una missió que educa evangelitzant i evangelitza educant.
Felicitats a tots els qui ahir i avui heu fet i seguiu fent La Salle.
Felicitats perquè comencem a celebrar el 301.
Felicitats perquè això és La Salle i tu n’ets part i tot.

