Mira, descobreix, implica’t
Setmana del 13-17 de gener de 2020
Dilluns, dia 13
Comença l’aventura https://www.youtube.com/watch?v=jjZPczwspSk&feature=emb_logo
Després del baptisme del Jordà, Jesús no torna ja a la seva feina de Natzaret. Està preparat per a canviar
ajudant a totes les persones perquè visquin la vida intensament i autènticament. Aquesta experiència de
Jesús inclou també un significat per a nosaltres.
La fe és un itinerari personal que cadascú de nosaltres ha de recorrer, la fe és sempre una experiència
personal que no pot ser reemplaçada pel que diguin els altres. Des de fora ens poden orientar cap a la fe,
però sóc jo mateix qui he d’obrir-me a Déu de manera confiada i amb un diàleg sincer.
La fe no és un capital que vam rebre en el baptisme i del que després podem disposar tranquil·lament. No
és una cosa adquirida en propietat per sempre. Ser creient és viure permanentment a l’escolta del Déu
encarnat en Jesús, aprenent a viure dia a dia de manera més plena i alliberada.
Tu estàs disposat a viure el dia a dia? Com has vist els fulls del calendari van passant. Atrapa la vida!
Dimarts, dia 14
https://youtu.be/uyZMFDaWm4Q
Gràcies a la IMPLICACIÓ de l'alumnat de 3r i 4t d'ESO i de 1r i 2n de Batxillerat del col·legi Claret, juntament
amb l'Equip Docent, l'AMPA, el Personal d'Administració i Serveis, l'Esplai L'Estel i la parròquia, hem pogut
apadrinar 24 "Cartes als Reis" de nenes i nens del nostre voltant amb greus dificultats econòmiques. Algú
pot pensar que amb una aportació que pot semblar "petita" no s'arregla res, ni la situació de la família, ni
les desigualtats econòmiques... És cert. Però també és cert que heu VIST aquesta realitat, heu DESCOBERT
QUE hi ha famílies en aquestes situacions i que us heu IMPLICA’T per donar una mica i molta d'il.lusió a
aquestes nens i nens. Moltes gràcies!
Dimecres, dia 15
La contaminació, la importància de cuidar el planeta https://www.youtube.com/watch?v=UEkh47qyk6k
Tot i que estem informats, no li donem importància a la contaminació. Aquesta provoca moltes coses
negatives al nostre planeta. Tots sabem què passarà, però amb les nostres petites decisions acabem
influint. Són petits detalls que no notem però que fem.

Dijous, dia 16
https://www.youtube.com/watch?v=jmB7SA-MMVo
Els nostres pares ens han fet molts sacrificis per nosaltres. Primer de tot ens han regalat la vida. Ara ens
ajuden i ens guien en el nostre creixement. Els agraïm tot el que fan i han fet?

Divendres, dia 17
https://youtu.be/AQ-zI_yF6Hk
“Ser valent no és només
esbotzar portes a queixalades.
Hi ha un coratge valuós
en la gosadia de desaparèixer lentament,
acompanyant el mànec de la porta

sense soroll i sense fúria
i marxar quan tothom dorm.
Amb el pas ferm de la princesa del pèsol
cuirassada de valquíria.”
Míriam Cano

