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ENDAVANT, ORGULLOSOS DEL NOSTRE PASSAT
I AMB UN FUTUR QUE FEM DIA A DIA
Dilluns 10
Gracias a la vida https://www.youtube.com/watch?v=aRJxAmSDCHA&t=7s
RECUPERAR L'AGRAÏMENT
S'ha dit que l'agraïment està desapareixent de la vida moderna. Cada
vegada hi ha menys lloc per la gratuïtat. Tot s'intercanvia, es presta, es deu
o s'exigeix. Una cosa semblant pot succeir en la relació amb Déu si la religió
es converteix en una mena de contracte
El creient agraït sap que la seva entera existència és do de Déu. Les
persones que troba en el seu camí són també un regal; a través d'elles se li
ofereix la presència invisible de Déu.
Dels deu leprosos guarits per Jesús, només un torna «glorificant Déu», i
només ell sent les paraules de Jesús: «La teva fe t'ha salvat».

Dimarts 11
Aquest vídeo fa una reflexió sobre l’esforç de treballar i podem veure com
una nena no s’esforça gens i té una nina que li fa tot. Fins que al cap d’un
temps s’intercanvien els papers i la nena es converteix en una nina que no
pot fer res.
https://www.youtube.com/watch?v=vdYtjK_BOM4&ab_channel=Juanlebusal
azar

Dijous 13
Aquest vídeo ens dona la lliçó de que és molt millor perseguir els teus
somnis, encara que fallis, que no fer-ho. Generalment quan la gent està a
punt de morir el primer que pensa és que es penedeix de no haver fet el
que realment volia per haver decidit acontentar als altres, i et fa adonar-te
de l’important que és fer a la vida el que et faci feliç.
https://www.youtube.com/watch?v=64oJSzdyb-Y

Divendres 14
Aquest vídeo planteja un tema molt important del que tothom hauria d’estar
al cas ja que cada cop va a més i poca gent està fent alguna cosa per
evitar-ho. Tot el món segueix contaminant i fent coses que afecten encara
més el canvi climàtic.
https://www.youtube.com/watch?v=kcr-Ryq6Nrk

