
SOM EL QUE DONEM              curs 2022-2023 

150+1                       16 – 20 gener 

ENDAVANT, ORGULLOSOS DEL NOSTRE PASSAT   

I AMB UN FUTUR QUE FEM DIA A DIA 

 

Dilluns 16   https://www.youtube.com/watch?v=FzO-wI7NmoQ&t=21s 

 

Servir, ajudar, estimar ... participar de l’esperit de Jesús. 

El baptisme de Jesús no és un bany extern. És un «bany interior».  

L’Esperit de Jesús és “Esperit de veritat”.  No deixar-se enganyar per falses 

seguretats.  

L’Esperit de Jesús és «Esperit d’amor», capaç d’alliberar-nos de la covardia i de 

l’egoisme de viure pensant només en els nostres interessos i benestar. És obrir-se a 

l’amor solidari, gratuït i compassiu. 

L’Esperit de Jesús és «Esperit de conversió» a Déu. Aprendre a viure amb els seus 

criteris, actituds, cor i sensibilitat envers els qui viuen patint. 

L’Esperit de Jesús és «Esperit de renovació». Deixar-se batejar per ell és deixar-se 

atreure per la novetat creadora és tenir un “cor nou”. 

 

 

Dimarts 17 

Aquest vídeo ens ensenya que tenim possibilitats infinites per fer allò que 

vulguem. Ara que estrenem un nou any és bo que ho tinguem present. 

https://www.youtube.com/watch?v=gQxpPKJW5ww 

 

 

Dimecres 18 

Aquest vídeo ens ensenya que estar amb algú t’ofereix un bon futur i que et 

dóna molta felicitat i bons moments… Per això has d’aprofitar molt els 

moment amb les amistats, perquè hi haurà un dia en que no estaràs, així 

que gaudeix i no perdis el temps. 

https://www.youtube.com/watch?v=RJASAsK1frg 

 

 

Dijous 19 

A vegades no som conscients que existeixen diferents grups de persones, però 

al final tots tenim coses que ens uneixen. Com un sentiment o una emoció. 

Som conscients de com són les persones en el fons? 

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

 

 

Divendres 20 

Ens hem de conscienciar de què no tothom té la mateixa sort que nosaltres. 

Nosaltres tenim una bona educació, unes bones instal·lacions que ens 

permeten millorar en molts aspectes acadèmics i moltes més coses. Hi ha 

gent que no té res d’això i per això hi han les desigualtats, perquè no 

tothom ha tingut la mateixes condicions acadèmiques. 

https://youtu.be/r0o0TBku_Zcç 
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