
SOM EL QUE DONEM curs 2022-2023

150+1 9 – 13 gener
ENDAVANT, ORGULLOSOS DEL NOSTRE PASSAT

I AMB UN FUTUR QUE FEM DIA A DIA

Dilluns 9 https://www.youtube.com/watch?v=NPthWeeeS2E&t=118s

Tard o d’hora, tots ens hem de preguntar quina és la raó última del nostre viure diari i per què comencem

un nou dia a cada albada. No es tracta de descobrir gaires coses. Senzillament, saber que la nostra petita

vida pot tenir un sentit per als altres i que el nostre viure diari pot ser vida per a algú.

El sentit de la vida cal descobrir-lo al llarg dels dies, matí rere matí. En tota vocació hi ha una mica d’incert.

Sempre se’ns demana una actitud de cerca, disponibilitat i obertura.

Només en la mesura que una persona va responent amb fidelitat a la seva missió va descobrint,

precisament des d’aquesta resposta, tot l’horitzó d’exigències i promeses que conté la seva tasca diària.

Vivim sovint un ritme de vida, treball i ocupacions que ens atordeix, distreu i deshumanitza. Fem moltes

coses al llarg de la vida, però, sabem exactament per què i per a què? Ens movem constantment d’una

banda a l’altra, però, sabem cap a on caminar? Escoltem moltes veus, consignes i crides, però, som capaços

d’escoltar la veu de l’Esperit, que ens convida a viure amb fidelitat la nostra missió de cada dia?

Dimarts 10

Ha notat alguna cosa nova dins teu aquest Nadal? Potser has experimentant un canvi en començar el nou

any? Aquests és el vídeo més valorat pels alumnes de segon d’ESO del Claret i explica molt bé què vol dir

canviar de vida.

https://www.youtube.com/watch?v=hRIKctHXq94&t=144s

Dimecres 11

Aquestes festes hem vist a gent molt contenta per molts motius... però en tots els cassos es tracta del
mateix: si tens persones que t’estimen és que t’ha tocat la grossa.
https://www.youtube.com/watch?v=AnSM63vhtXI

Dijous 12

L’ésser humà mai no en té prou. Tinc un mòbil nou? Vull l’últim model. Tinc uns pantalons? Prefereixo els
altres. Però quan veus que el que tens en realitat és tot el que necessites i més, trobes que et sents content,
que has redescobert alguna cosa. Redescobrim el que tenim!
https://youtu.be/-iPuxBAkUYg

Divendres 13

Alguna vegada has pensat en la alegria que li pots donar a una persona amb un petit gest? Us proposem
aquest vídeo per reflexionar sobre el donar coses a les altres persones. “Allò que fèieu a qualsevol persona,
m’ho fèieu a mi” va dir Jesús.
https://www.youtube.com/watch?v=8KsWBrZFcg8
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