
SOM EL QUE DONEM curs 2022-2023

150+1 12 – 16 desembre

ENDAVANT, ORGULLOSOS DEL NOSTRE PASSAT

I AMB UN FUTUR QUE FEM DIA A DIA

Dilluns 12

AMOR A LA VIDA https://www.youtube.com/watch?v=F0kGGgVZ_ic&t=2s

Cal fer una crida vigorosa a desenvolupar tot el que sigui amor a la vida, si no volem caure en el que el

cèlebre científic anomena «síndrome de decadència».

La mecanització del treball, la massificació de l’estil de vida, la burocratització de la societat, la cosificació de

les relacions, són factors que porten moltes persones a perdre l’atenció i la tendresa cap als altres.

Si alguna cosa caracteritza la personalitat de Jesús és el seu amor apassionat a la vida. Els relats evangèlics

el presenten lluitant contra tot allò que bloqueja la vida, la mutila o empetiteix. Sempre atent al que pot fer

créixer les persones. Sempre sembrant vida, salut, sentit.

Feliços en veritat els qui descobreixen que ser creient és  estimar la vida, no és bloquejar o mutilar el nostre

ésser, sinó obrir-lo a les seves millors possibilitats.

Dimarts 13

La confiança és una de les coses més importants i fonamentals a la vida. La confiança cap a un mateix, la

confiança que ens donen els altres, i la que nosaltres donem a la gent. Aquesta última, encara que sigui

estrany, és una que costa molt d’aconseguir. En temps difícils el que realment ens defineix, és el fet de

confiar en els altres. Hem d’aprendre a valorar les capacitats dels altres, i si necessiten alguna ajuda, donar-li

aquest suport, perquè TOTS som capaços de fer coses i hem d’aprendre-ho i interioritzar-ho. Hem de confiar

en la gent i les seves possibilitats a la vida!

https://www.youtube.com/watch?v=wYml6mtNPFE&t=83s

Dimecres 14

Un gest val més que mil paraules. El que per nosaltres no suposa gairebé res, per a altres persones pot ser
molt important. A vegades, hem de valorar molt més el que tenim, ja que per tan sols un got de llet al matí,
per alguna persona que quasi mai en té , donaria el que fos per ell.

https://www.youtube.com/watch?v=PylAX6sEXnM&t=1s

Dijous 15

Un petit gest pot repercutir al llarg de tota la teva vida. De vegades pensem que fer coses pels altres i
ajudar-los és bo, i ho és, i tots ho hem de fer. Però i tornar l’ajuda i anar seguint una cadena?
 

https://www.youtube.com/watch?v=F0kGGgVZ_ic&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=wYml6mtNPFE&t=83s
https://www.youtube.com/watch?v=PylAX6sEXnM&t=1s


https://www.youtube.com/watch?v=ovj5dzMxzmc&t=83s

Divendres 16

Hi ha gent que per mala sort no té menjar, això passa en tot el món, però per sort hi ha molta gent com
nosaltres que tenim menjar. Per això hauríem de reflexionar, de vegades ens queixem que un menjar no ens
agrada sense pensar que hi ha gent que no pot menjar res i, que si menja alguna cosa, normalment no serà
el seu menjar preferit o una cosa que els hi agradi, però que tot i així estan contents de poder menjar. Així
que no tirem menjar perquè hi ha molta gent que no pot dinar.

https://www.youtube.com/watch?v=lymliZv4X7U&t=6s

https://www.youtube.com/watch?v=ovj5dzMxzmc&t=83s
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