BON

APRENDRE A VIURE

CANVIEM PER CRÉIXER

SET

setmana 03

24
Mare de Déu
de la Mercé

25
Sant Dalmaul

26
Sant Cosme i
Sant Damià

27

Sant Vicenç de
Paül

28
Sant Llorenç

DIA
11-13 ANYS

Continuem avançant en aquest curs que té com a objectiu l’anar aprenent a
viure. I en aquest aprenentatge ens adonem que el canvi, que ens produeix en
tots els àmbits de la nostra vida, és necessari per créixer. Que l BONS DIES
que us presentem us ajudin a créixer en la vostra manera de pensar, de sentir i
de veure la vida.

En començar la setmana t’oferim la visualització d’un vídeo. Ens mostra com el
treball en equip és molt millor que un treball individual. Hi estàs d’acord?
https://www.youtube.com/watch?v=FlUxUMCNwnA
Després de la seva visualització pensa quines actituds hem de tenir per fer un
bon treball en equip?
Et conviden a començar el dia FENT SILENCI dintre
teu. Després escolta aquest proverbi hindú
”Camina una estona amb les meves sabates”.
A vegades hi ha persones que necessiten que algú
“camini amb les seves sabates” Què creus que això
ens vol dir?
En lloc de qui em puc posar avui?

Mira’t la imatge.
A quin graó estàs tu?
A quin graó t’agradaria arribar avui?
I d’aquí un mes? I a final de curs?

Estem entrant a la tardor i us proposem la visualitzacó del video que té
unes boniques imatges de tardor acompanyades de la música de les
Quatre estacions de l’obra de Vivaldi.
Deixa que la bellesa de les imatges i la música entrin dintre teu.
https://www.youtube.com/watch?v=9qwDWiSD0yo
Jesús sovint feia servir paràboles quan volia que la gent entenguessin allò que els
volia dir. (Una paràbola és una narració que conté un ensenyament)
Us convidem avui a escoltar la paràbola del sembrador que tens a l’annex i que va
dir Jesús als qui el siguien:
Et sembla que, seguint la paràbola, tu sembres?

Un sembrador va sortir a sembrar la seva llavor.
Tot sembrant, una part de les llavors va caure arran
del camí i fou trepitjada, o bé els ocells se la van
menjar.
Una altra part va caure a la roca; però, quan la planta
començava a créixer, es va assecar, perquè no tenia
saó.
Una altra part va caure entre els cards; els cards van
créixer al mateix temps i l'ofegaren.
Una altra part de les llavors va caure en terra bona, va
créixer i va donar fruit fins al cent per u.
Mt 13, 3-8

