
 Bon dia Eso 

Dilluns Dimarts Dimecres Divendres

15 
Sant Isidre 
Llaurador

16 
Sant Honorat

17 
Sant Pascual Bailon

18  
Sant Fèlix de 

Cantalicio

19 
Sant Pere Celestí

Des dels BONS DIES 
continuem treballant sobre 
la felicitat. Aquesta setmana 
treballarem l’aspecte de la 
felicitat dona el treballar per 
la pau. Ho farem tenint en 
compte que “SEREM FELIÇOS 
SI LLUITEM PERQUÈ HI HAGI 
PAU DINS NOSTRE I EN EL 
NOSTRE ENTORN” 
Avui et convidem a 
reflexionar sobre aquesta 
frase: 
“No hi ha altra FELICITAT 
que la PAU interior” 
Què en penses? 
Tens pau dintre teu? 
Sinó en tens que pots fer 
per tenir-ne? 
 

JO, PORTO LA PAU 
QUAN… 

Avui et convidem a fer 
servir un mètode que et 
pot ajudar a descobrir 
la realitat de la pau que 
tenim al nostre voltant. 
Contesta’l ben 
sincerament: 
 
VEURE:  
Quins problemes veig 
que hi ha al meu voltant 
que jo podria ajudar a 
resoldre’ls? Pensa un 
exemple.  
 

La meditació és una 
manera de pensar, per 
uns moments, en 
nosaltres mateixos. 
Comprova si amb 
aquests exercicis que et 
proposem et notes més 
calmat i relaxat.  
 
https:// 
www.youtube.com/
watch?v=YmD4rKkRnWM 
 

Una altra manera de 
trobar la pau interior, és 
ajudant als altres.  
La congregació VEDRUNA 
ho fa diàriament, arreu 
del món i, sobretot, als 
països més necessitats.  
Què creus que fan per 
ajudar? Quins problemes 
creus que hi ha als llocs 
més 
pobres?  

 

ACTUAR: 
Què em comprometo 
fer per portar pau? Fes-
ho acabant aquestes 
 frases:  

-Quan dos nens es 
barallen jo… 

-Quan veig un nen que 
plora jo… 

-Quan m’enfado molt 
jo...
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“… Cal acompanyar i ajudar a madurar les noves 

generacions perquè, davant la lògica incendiària del 

mal, responguin amb el pacient creixement del bé; 

joves que, com arbres plantats, estiguin arrelats al 

terreny de la història i, creixent cap a Dalt i al costat 

dels altres, transformin cada dia l’aire contaminat d’odi 

en oxigen de fraternitat” 

          Papa Francesc –abril 2017 


