Mira, descobreix, implica’t
Setmana del 20-24 de gener de 2020
Dilluns, dia 20
Cambiando el rumbo. Camí de St Jaume https://www.youtube.com/watch?v=yqcTJ-Z_WKg
Jesús proposa un camí diferent. Cal un canvi de rumb per superar la monotonia, l’anar-hi anant, que no ens
porta enlloc. Despertem-nos per atrapar la vida, per gaudir-la i compartir-la.
És aquest l’Esperit el que ens ha d’animar en tot moment perquè és present en el nostre interior, i és ell
que passa al davant obrint la ruta.
Dimarts 21
https://www.youtube.com/watch?v=rpnXJ9pzBL0
En els conflictes de cada dia potser pensem que no utilitzem la violència física. I és veritat. Però a vegades
només amb la paraula podem ferir els altres. Cal reflexionar sobre si els nostres actes i les nosaltes paraules
provoquen aquesta violència que ningú volem com a víctimes.

Dimecres 22
https://youtu.be/OGiWh_Dr82g
A vegades són els més petits els qui ens poden donar leccions. Aquests han entès que les seus desitjos no
són res importants si els comparen amb els de nens que realment tenen necessitats. I tu? Què desitges?

Dijous 23
https://m.youtube.com/watch?v=t5uLyvHlad0
Conviure vol dir que a vegades hem de deixar passar els altres per sobre nostre. No està malament haver
de “perdre” o deixar-nos guanyar per l’altre. Per voler guanyar nosaltres una tonteria acabem perdent
l’important. Perdent en una tonteria a vegades guanyem l’important. Les coses bones a la vida demanen
moltes vegades renuncia. Des d’aprovar un examen, que demana renunciar de l’oci, fins estimar, que
demana renunciar a vegades al propi plaer o satisfacció immediata.

Divendres 24
Aquest vídeo ens qüestiona els nostres prejudicis. Ens creiem mentires que són més còmodes de pensar
que acceptar la realitat. Hem empatitzat mai amb un immigrant que arriba il·legalment al nostre país? Què
ha hagut de passar? Hem escoltat la seva història. Potser no. Potser les coses no són com semblen. I tu,
t’has cregut la primera part del vídeo?
https://youtu.be/vC4Mdc0p66w

