
M’ajudes? Avui és demà.  22 al 26 de març de 2021 

Estem en temps de QUAR…  Ja has arribat a la darrera pantalla? 

Dilluns 22 De la superfície a lo profundo 

https://www.youtube.com/watch?v=D0dq7XGToi8&t=72s 

UNA LLEI PARADOXAL 

Una convicció molt de Jesús: «En veritat, en veritat us ho dic: si el gra de blat, quan cau a la terra, 
no mor, queda ell tot sol, però si mor, dóna molt de fruit». 
No es pot engendrar vida sense donar la pròpia. No és possible ajudar a viure si hom no està 
disposat a «desviure’s» pels altres. Ningú contribueix a un món més just i més humà vivint aferrat 
al seu propi benestar.  
Ens passem la vida intentant evitar patiments i problemes. Ens estem acostumant a viure tancant 
els ulls al patiment dels altres. Sembla el més intel·ligent i assenyat per a ser feliços. És un error. 
Segurament aconseguirem evitar-nos alguns problemes i disgustos, però el nostre benestar serà 
cada vegada més buit i estèril, més trist i egoista.  
 
 
Dimarts 23 
Si la nostra casa té un problema podem anar a viure a una casa millor… amb el cos això no passa, 
només en tenim un i cal tractar-lo amb cura perquè no té recanvi.  

https://twitter.com/acollides/status/1372557250871574529/photo/1 

 

Dimecres 24 

El món està ple d’injustícies, entre elles, que no tothom pot tenir ni salut ni benestar, hauríem de 

fer que tothom pogués tenir-ho. 

https://twitter.com/acollides/status/1372557606003302407/photo/1 

 

Dijous 25 

El dret a una salut gratuïtat per tothom hauria de ser realitat sense importar la teva raça, edat, 
sexe o nacionalitat. Nosaltres som molt afortunats d’haver nascut en un lloc on la salut és pública i 
hauriem d’estar agraïts cada dia, ja que hi ha gent que mor cada dia per culpa de no poder anar al 
metge perquè no s’ho poden permetre.  

https://twitter.com/acollides/status/1372558322092625929/photo/1 

 

Divendres 26 

Hi ha temes de salut dels que de vegades costa parlar,  per exemple de la salut mental. Cal cuidar 

la persona sencera, en tots els seus aspectes i dimensions. 

https://twitter.com/acollides/status/1372558872402132992/photo/1 
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