
Mira, descobreix, implica’t 
Setmana del 27-21 de gener de 2020 

 

Dilluns, dia 27  Date esa oportunidad https://www.youtube.com/watch?v=FUUzJ2y2T9g 

EN QUÈ HEM DE CANVIAR?  Jesús s’adreça a tothom, ja que tots han d’aprendre a actuar de manera 

diferent. El seu objectiu és que  els seus seguidors introdueixin al món una nova dinàmica: la que respon al 

projecte de Déu. N’assenyalaré els punts clau. 

La compassió ha de ser sempre el principi d’actuació. Sobren les grans paraules que parlen de justícia, 

igualtat o democràcia. Sense compassió cap als últims no són res. Sense ajuda pràctica als desgraciats de la 

terra no hi ha progrés humà. 

La dignitat dels últims ha de ser la primera fita. Cal imprimir a la història una nova direcció. Cal posar la 

cultura, l’economia, les democràcies i les Esglésies mirant cap als que no poden viure de manera digna. 

Cal impulsar un procés de guarició que alliberi la humanitat del que la destrueix i degrada: «Aneu i 

guariu» El decisiu és guarir, alleujar el sofriment, sanejar la vida, construir una convivència orientada cap a 

una vida més sana, més digna i feliç per a tothom. 

Aquesta és l’herència de Jesús. Mai ni enlloc no es construirà la vida tal com la vol Déu, si no és alliberant 

els últims de la seva humiliació i sofriment.  

Dimarts 28   

https://www.youtube.com/watch?v=u-WwWuUh1jw  

Petits canvis al nostre dia a dia poden ajudar a marcar la diferència. Reduir, reutilitzar i reciclar, són tres 

formes d'implicar-se per revertir la crisi ecològica que estem patint. Tots podem ajudar! 

Dimecres 29 

 https://www.youtube.com/watch?v=tXpm7xDRWk4  

Saps què és la pobresa? No és només la manca de recursos econòmics. L'ONU defineix la pobresa com la 

"condició caracteritzada per una privació severa de les necessitats humanes bàsiques, incloent-hi aliments, 

aigua potable, instal·lacions sanitàries, habitatge, educació i informació". Gràcies al treball de molts, això 

està canviant i s'està reduint l'extrema pobresa. I tu? Com hi ajudes? 

Dijous 30 

https://www.youtube.com/watch?v=zXCyXhFs1Q8  

En aquest vídeo tan didàctic podem entendre què és això del DENIP. T'has parat a pensar si ets culpable 

d'algun tipus de violència? 

Divendres 31 

https://www.youtube.com/watch?v=O_yxJysq0Io  

No a tot arreu es gaudeix de la llibertat de pensament, expressió o de confessió religiosa. Hi ha molts països 

on per practicar una confessió religiosa determinada pots acabar a la presó. Conèixer aquesta realitat ens 

pot ajudar a apreciar la llibertat de la qual gaudim al primer món. 
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