
UN FUTUR PLE D’HISTÒRIA           curs 2021-2022 

CLARET 150 ANYS                 25 – 29 abril 

Continuem reflexionant sobre qui som, què fem i amb qui estem... 

 

Dilluns 25  FANG ANIMAT PER L’ESPERIT 

«Com el Pare m’ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres». La tasca dels deixebles és la mateixa de 

Jesús. Ja han vist a qui s’ha apropat, com ha tractat als més desvalguts, com ha portat endavant el seu 

projecte d’humanitzar la vida, com ha sembrat gestos d’alliberament i de perdó. Les ferides de les seves 

mans i el seu costat els recorden el seu lliurament total. Jesús els envia ara perquè «reprodueixin» la seva 

presència entre la gent. 

Però sap que els seus deixebles són fràgils. Creients fràgils i de fe petita: cristians de fang, sacerdots i bisbes 

de fang, comunitats de fang… Només l’Esperit de Jesús ens converteix en Església viva. Molts no poden 

percebre en nosaltres la pau, l’alegria i la vida renovada per Crist. No hem de batejar només amb aigua, 

sinó infondre l’Esperit de Jesús. No només hem de parlar d’amor, sinó estimar les persones com ell. 

La Pasqua una vida per als altres   https://www.youtube.com/watch?v=PGuZtGO7w-Y 

 

 

Dimarts 26 

Hi ha moltes maneres de restar empresonat, de no tenir horitzons, de viure tancat en un mateix... per això 

viure es saber trencar l’ou o l’espai de comoditat on hem estat vivint fins ara. 

https://www.youtube.com/watch?v=5mADSQxgPOw 

 

 

Dimecres 27 

Una manera de viure tancat és conformar-se amb les idees que sempre hem tingut sobre les coses: els 
estereotips. Resulta més fàcil repetir idees que no pas plantejar-nos si aquestes idees valen la pena.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=YvGi7CrnqKc 

 

 

Dijous 28 

Les coses més valuoses, les que més costen de trobar, les que més esforços demanen... son per compartir. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lW5JXZwCVw8&t=67s 

 

 

Divendres 29 

Estem segur de què és nostre i què és dels altres? De qui és el trofeu que ha guanyat tot un equip o els 
bons resultats en els estudis o el bon ambient en una classe… No sempre allò que creiem nostre es 
realment nostre. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=38y_1EWIE9I 
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