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Dilluns 23   LA SORPRESA FINAL 

Els cristians portem vint segles parlant de l'amor. Repetim constantment que l'amor és el criteri últim 

de tota actitud i comportament.  

És sorprenent observar que Jesús gairebé mai pronuncia en els evangelis la paraula «amor». Al final 

de la vida haurem de contestar a unes preguntes molt concretes: què hem fet quan ens hem trobat 

amb algú que ens necessitava? Com hem reaccionat davant els problemes i patiments de persones 

concretes que hem anat trobant en el nostre camí? 

https://www.youtube.com/watch?v=8y7wIOtTNf8&feature=emb_logo 

Allò decisiu en la vida no és el que diem o pensem, el que creiem o el que escrivim. No n'hi ha prou 

tampoc amb sentiments bells ni amb protestes estèrils. L'important és ajudar a qui ens necessita. 

La paràbola de Jesús ens obliga a fer-nos preguntes molt concretes: ¿estic fent alguna cosa per algú?, 

a quines persones puc ajudar?, què faig perquè regni una mica més de justícia, solidaritat i amistat 

entre nosaltres?, què més podria fer? 

 

Dimarts 24 

Hi ha molta gent que passa gana al Món, però no la veiem o ens queda lluny. Quan ens parlen del 

tema, moltes vegades no li donem la importància que té i no som capaços de veure el patiment i la 

injustícia que hi ha al darrere. Sembla que no vagi amb nosaltres.  

En aquest temps de la pandèmia l’amistat és una ajuda inestimable 

https://www.youtube.com/watch?v=nogwURtccOE&feature=emb_logo 

 

Dimecres 25 

Els rics es vanaglorien de tots els diners que han aconseguit. No valoren el que tenen, només, quant 

tenen.  Ens queixem de moltes coses i no som conscients de la sort que tenim. 

https://www.youtube.com/watch?v=hE6CsyWv8Zs 

 

Dijous 26 

La pau es construeix amb voluntat, amb predisposició, amb ganes de estar bé amb tots i creant un 

ambient agradable i amable amb els altres. 

empatiza  https://www.youtube.com/watch?v=4pXLSre_yKE&feature=emb_logo 

 

Divendres 27 

Per poder pensar en moltes de les coses que ens fan gaudir, primer necessitem satisfer les 

necessitats més bàsiques. Sense menjar o un sostre, és molt difícil que es pugui pensar en buscar què 

ens fa feliços 

https://www.youtube.com/watch?v=oJBQwNAqkG4&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=8y7wIOtTNf8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=nogwURtccOE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=hE6CsyWv8Zs
https://www.youtube.com/watch?v=4pXLSre_yKE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=oJBQwNAqkG4&feature=emb_logo

