
M’AJUDES? Avui és demà curs 2020-2021 8 - 12 març 

Estem en temps de QUAR… Ja has arribat fins al WEEK 3? Mira la cartellera del 

vestíbul: pedres, motxilla, temps 

Dilluns 8 (degut a les diverses activitats que es duen a terme avui no hi ha acollida) 

Dimarts 9 

Una vida convertida en mercat, on tot es compra i es ven fins i tot les relacions, és una perversió 

destructora. És cert que la nostra vida només és possible des de l’intercanvi i el mutu servei. Tots vivim 

donant i rebent. El risc està en reduir les nostres relacions a comerç interessat, pensant que a la vida tot 

consisteix a vendre i comprar, traient el màxim profit dels altres. Gairebé sense adonar-nos ens podem 

convertir en «venedors i canvistes» que no saben fer altra cosa sinó negociar. Homes i dones incapacitats 

per estimar, que han eliminat de la seva vida tot el que sigui donar. 

El greu és oblidar que Déu és amor, i l’amor no es compra. Per alguna cosa deia Jesús que Déu «vol amor i 

no falsedats». 

Val la pena escoltar aquesta persona que ens parla des de l’experiència més sincera i noble. 
 

Testimonios de vida https://www.youtube.com/watch?v=rZyG6PR-vhE&feature=emb_logo 
 
 
 

Dimecres 10 
 

Els jocs, la forma de jugar, és el primer pas per garantir la igualtat entre totes les persones. 

https://twitter.com/acollides/status/1367527106024980481/photo/1 

 
 

Dijous 11 
 

Avui presentem la proposta del curs 2020-2021 per recollir diners pels apadrinaments. Recordeu que 

cada classe apadrina un noi o noia sense recursos per ajudar a la seva formació, que pugui anar a escola, 

que diposi de material escolar, que la seva familia el pugui alimentar... 

https://youtu.be/_mCHj4fjPP8 
 
 
 

Divendres 12 
 

Què passa amb les pensions? De debó algú creu que les dones han treballat menys que els homes al llarg 

de la seva vida? 

https://twitter.com/acollides/status/1367527401618632705/photo/1 
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