SOM EL QUE DONEM
150+1

curs 2022-2023
19-23 setembre

ENDAVANT, ORGULLOSOS DEL NOSTRE PASSAT
I AMB UN FUTUR QUE FEM DIA A DIA
Dilluns 19 Buenos administradores https://www.youtube.com/watch?v=lj6bZFpbJPw&t=70s
COMPROMÍS IMPOSSIBLE
El missatge de Jesús obliga a un replantejament total de la vida; qui escolta l'Evangeli intueix que el convida a
comprendre, de manera radicalment nova, el sentit últim de tot i l'orientació decisiva de la seva conducta.
És difícil de romandre indiferent davant la paraula de Jesús, almenys si hom segueix creient en la possibilitat de ser
més humà cada dia. És difícil no sentir inquietud i fins i tot un cert malestar sentint paraules com les que avui ens
recorda el text evangèlic: «No podeu servir alhora Déu i el Diner».

Dimarts 20
En un ambient de clase s’ha de intentar no jutjar a la gent diferent a tu, és millor buscar una solució per ajudar-los i
per poder aconseguir que en la classe tothom sigui amic de tothom o que hi hagi respecte entre companys.
https://www.youtube.com/watch?v=SFgIG7eI3Ec

Dimecres 21
Aquest vídeo ens ensenya la importancia que te ser fort mentalment i superar-te constantment. Tot i que hi hagin
vegades que no surtin les coses, no ens hem de renir i hem de seguir lluitant.
https://www.youtube.com/watch?v=jo4gXB3mll4

Dijous 22
Perquè una amistat sigui veritable, no n'hi ha prou de caure bé, cal fer el pas definitiu: ajudar-se
desinteressadament, sense esperar res a canvi. A l'amic se'l vol perquè ell és ell i perquè jo sóc jo. L'amistat s'orienta
cap al tu i consisteix més en servir que en sentir.
https://www.youtube.com/watch?v=RJnJ-6gjkCY

Divendres 23
Desde fa més de 100 dies, Rússia i Ucraïna estan en conflicte i això està repercutint molt en el nostre dia a dia, per
exemple en la pujada de preus dels aliments i de les fonts d’energia. Sobretot cal destacar la situació de tots aquells
que han perdut la vida i la gent que ho ha perdut tot i ha de començar. Esperem que tot això pugui acabar el més
ràpid possible.
https://www.youtube.com/watch?v=gUc8S_GiJT8

