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Dilluns 2 Redifinamos la felicidad https://www.youtube.com/watch?v=_5kOfRwR5z0&feature=emb_logo
LA FELICITAT DE JESÚS
No és difícil de dibuixar el perfil d’una persona feliç en la societat que va conèixer Jesús. Es tractaria d’un
home adult i de bona salut, casat amb una dona honesta i fecunda, amb fills i unes terres riques, observant
de la religió i respectat al seu poble.
Certament no era aquest l’ideal que animava Jesús. Sense dona ni fills, sense terres ni béns, recorrent
Galilea com un rodamón, la seva vida no responia a cap tipus de felicitat convencional. La seva manera de
viure era provocativa. Si era feliç, ho era de manera contracultural, a contrapèl de l’establert.
Pel que sembla, era feliç quan podia fer feliços els altres. Se sentia bé retornant a la gent la salut i la dignitat
que se’ls havia arrabassat injustament.
No cercava el seu propi interès. Vivia creant noves condicions de felicitat per a tothom. No sabia ser feliç
sense incloure-hi els demés. A tothom proposava criteris nous, més lliures i més radicals, per fer un món
més digne i més feliç.
Creia en un «Déu feliç», el Déu creador que mira totes les seves criatures amb amor entranyable, el Déu
amic de la vida i no de la mort.

Dimarts 3
L'aigua és molt important per la nostra vida, i no només la dels humans, sinó que també per la de tots els
éssers vius. Per això cal cuidar-la i no contaminar el mar.
https://twitter.com/acollides/status/1321748882276143104/photo/1

Dimecres 4
L'aigua és una cosa vital i amb una sola gota d'aigua ja es pot fer créixer una planta o donar vida a algun
organisme.
https://twitter.com/acollides/status/1321751127109619712/photo/1

Dijous 5
De vegades, tendim a menysprear les coses que tenim, ja que ens hem acostumat a elles. Una d'aquestes
coses és l'aigua. Hauríem d'aprendre a gestionar-la millor i a no desaprofitar-la ja que hi ha molts llocs en el
mon on necessiten aigua i no en tenen.
https://twitter.com/acollides/status/1321752007020040192/photo/1

Divendres 6
En aquest moment en el que vivim hem de parar a reflexionar més, i pensar perquè fem les coses: deixar
l'aixeta oberta, dutxar-se amb més aigua de la deguda...

https://twitter.com/acollides/status/1321752835156025344/photo/1

