
M’ajudes? Avui és demà.       26 al 30 d’abril de 2021 

 

Dilluns 26    

Les persones corren el risc de perdre la seva pròpia identitat i quedar atordides davant tantes veus 

i reclams. La publicitat i els mitjans de comunicació social imposen a l’individu no només la roba 

que ha de vestir, la beguda que ha de prendre o la cançó que ha d’escoltar. Se’ns imposen també 

els hàbits, els costums, les idees, els valors, l’estil de vida i la conducta que hem d’adoptar. 

 

Els resultats són palpables. Són moltes les víctimes d’aquesta «societat-aranya». Persones que 

viuen «segons la moda». Gent que ja no actuen per pròpia iniciativa. Homes i dones que busquen 

la seva petita felicitat, esforçant-se per tenir aquells objectes, idees i conductes que se’ls dicta des 

de fora. 

Exposats a tantes crides i reclams, correm el risc de no escoltar ja la veu de la pròpia interioritat. 

És trist veure les persones esforçant-se per viure un estil de vida «imposat» des de fora, que 

simbolitza per a ells el benestar i la veritable felicitat. 

 

Els cristians creiem que només Jesús pot ser guia definitiu de l’ésser humà. Només des d’ell 

podem aprendre a viure. Precisament, el cristià és aquell que, des de Jesús, va descobrint dia a 

dia quina és la manera més humana de viure. 

 

El amor que transforma el mundo 

https://www.youtube.com/watch?v=guF_qG6p3zs&t=4s 

 

 

Dimarts 27 

La injustícia només necessita una societat que es creui de braços, la justícia només necessita 
algun valent que la vulgui perseguir i portar als altres. 
https://twitter.com/acollides/status/1379734624893558785  
 

Dimecres 28 

Valora't, ningú sap més que tu de les teves capacitats i de les teves pors. Utilitza les teves 

capacitats per deixar de banda allò que et paralitza. No carreguis pedres que et facin el camí més 

feixuc 

https://twitter.com/acollides/status/1379735250356559874  

 

Dijous 29 

La pandèmia ens ha ensenyat que no hi ha millor forma de cuidar la salut de tots, el planeta de 

tots, que cuidar-te a tu i allò que de tu depèn, només així podràs també apropar-te a cuidar dels 

altres 

https://twitter.com/acollides/status/1379736308202008578  

 

Divendres 30 

A les notícies tantes vegades només surten els que han guanyat la competició, però no es veu qui 

ha superat les seves pors o qui ha donat el màxim de si mateix. Però tantes vegades no és més 

feliç qui guanya sinó qui més en guanya de cada situació. 

https://twitter.com/acollides/status/1379737396036702208 
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