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Sant Idelfons

Sant Francesc 
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La conversió de 
Sant Pau

Sants Timoteu i Titus
Santa Paula

setmana 18

En el BON DIA d’avui recordarem a Jesús de Natzaret. 
Jesús va tenir una missió en aquest món: Portar-nos la BONA NOVA de Déu, o sigui 
fer-nos veure com Déu ens estima i com tots nosaltres ens hem d’estimar. I això ho va 
fer estant al costat de tots aquells més vulnerables de la societat d’aquells moment. Per 
fer aquesta tasca es va rodejar d’una colla de persones, entre elles unes a les que 
anomenem apòstols, i amb ells va formar un grup.

● Perquè creus que Jesús ho va fer així? Creus que és important formar part d’un 
grup que té com a principal objectiu ajudar als altres?

Llegeix i reflexiona sobre aquest proverbi africà:
“Si camines sol aniràs més ràpid però si 
camines acompanyat arribaràs més lluny”

Què en penses?
Creus que sempre és fàcil? Per què?

Mira’t el vídeo  de “Els marrecs de Salt” Estan intentant pujar, amb un pilar de 4, les 
escales de la catedral de Girona
      https://www.youtube.com/watch?v=V46tYclSsDM (2:51 Singulars)
● Ho aconsegueixen a la primera?
● Creus que la força del grup ho fa possible?
● Pensa en situacions que et trobes i que per a tu són difícils d’aconseguir. 
● Podries continuar la frase:

      Si tinc confiança amb el grup podré... 

Fixa’t en les imatges. 
Què ens passa si cadascú vol anar 
a la seva?
I si en parlem i ens posem d’acord?
T’has trobat en alguna situació
semblant?
Com creus que has de resoldre els 
conflictes?

Quan ens comuniquem amb la societat és molt important que també ho 
fem en grup, en equip. El grup ens fa adonar que hi ha moltes maneres de 
ser i de pensar i això ens enriqueix,  ens dona força, ens fa donar el millor 
de nosaltres mateixos, ens fa arribar a fites que  sols no podríem 
aconseguir. En els bons dies d’aquesta setmana et convidem a 
reflexionar sobre  aquests aspectes. 

Començarem la setmana mirant el vídeo que avui t’oferim. Una vegada 
l’hagis vist digues amb veu alta una paraula que t’hagi suggerit..

https://www.youtube.com/watch?v=Haun-0oA84

https://www.youtube.com/watch?v=V46tYclSsDM
https://www.youtube.com/watch?v=Haun-0oA84E

