
 

M’ajudes? Avui és demà.      14-18 juny de 2021 

 

Dilluns 14   Coopera   https://www.youtube.com/watch?v=XEcShq3tl0U 

 

La vida no és només treball i productivitat, sinó regal de Déu que hem d’acceptar,  gaudir i 

compartir amb cor agraït. Per ésser humana, la persona necessita aprendre a estar a la vida no 

només des d’una actitud productiva, sinó també solidària i contemplativa. La vida adquireix una 

dimensió nova i més profunda quan encertem a viure l’experiència de la gratuïtat, creativitat, de 

compartir amb els altres.. 

 

Hem d’agrair a tantes persones que alegren la nostra vida, i no passar de llarg. Assaboreix la vida 

aquell que es deixa estimar, aquell que es deixa sorprendre pel que hi ha de bo en cada dia, 

aquell que es deixa  beneir per Déu. 

Ara que estem arribant al final de curs: has agraït a les senyores de neteja que cada dia han fet el 

servei de la neteja de la classe, del pati, dels lavabos... perquè tots poguéssim fer classes?  

 

Dimarts 15 

 

(15-06-2021) A què esperes per viure en plenitud? La vida és un regal de felicitat i aquesta felicitat 

no s'aconsegueix sinó estimant. Estima ja des d'ara. No esperis a demà. 

 

https://twitter.com/acollides/status/1380449222965755905  

 

Dimecres 16 

 

(16-06-2021) L'avorriment és com un verí que sempre està atent per ocupar la nostra ment. Moltes 

vegades aquest avorriment ve perquè vivim amb apatia les situacions que ens va regalant la vida. 

La passió és el millor antídot. 

 

https://twitter.com/acollides/status/1380450554388828160  

 

Dijous 17 

 

(17-06-2021) El que fem són les millors paraules que descriuen el que hi ha al nostre cor. Si 

estimes amb el cor, estimaràs també amb les teves accions 

 

https://twitter.com/acollides/status/1380451060347760642  

 

Divendres 18 

 

(18-06-2021) A vegades ens enfadem quan creiem que un altre ens passa pel davant. Oblidem 

que la llum de l'altre no té el mateix color que la nostra, no cal que l'apaguem, perquè els dos 

podem brillar i il·luminar a la vegada. 

 

https://twitter.com/acollides/status/1380452526374391809  
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