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CANVIEM PER CRÉIXER
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24

Mare de Déu
de la Mercè

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.

Iniciem la setmana reflexionant en una de les formes de treball per anar
creixent: el treball en equip.
Visiona aquest petit video, i pensa quina és la teva actitud en els treballs
d’equip.
https://www.youtube.com/watch?v=FlUxUMCNwnA

25
Sant Dalmau

Un antic consell xinès diu:
“Mai s’ha d’entendre la bona sort i la mala sort com absolutes, sinó que sempre
s’ha de donar temps al temps”
Per il·lustrar-ho, escolteu el conte que teniu en l’annex i descobriu quin és el
missatge que ens dona.

26

Mira’t la imatge.
A quin grao estàs tu?
A quin graó t’agradaria arribar avui?

Sant Cosme i
Sant Damià

27

"La bona consciència és el millor coixí per dormir"
SÒCRATES, sobre la consciència

Pensa, durant uns breus moments, com tens el teu coixí?

Sant Vicenç
de Paül

28
Sant Llorenç

Per acabar la setmana us proposem la visualitzacó d’un video sobre la tardor.
amb música de les 4 estacions de Vivaldi.
Deixa que la serenor i la bellesa de les imatges i la música impregnin el teu
interior..
https://www.youtube.com/watch?v=9qwDWiSD0yo

ANNEX: La bona o mala sort
Hi havia una vegada un pagès xinès, molt pobre, però savi, que treballava a la
terra durament amb el seu fill.
Un dia el fill li va dir: “Pare, quina mala sort, se’ns en ha anat el cavall!”
– “Perquè dius que és mala sort?” Va respondre el pare… Bona sort o mala sort ja
es veurà…
Als pocs dies, el cavall va tornar acompanyat d’una preciosa euga salvatge. “Pare,
quina sort!” Va exclamar el fill. El nostre cavall ha portat un altre cavall.
– “Perquè dius que és bona sort?” Bona sort o mala sort ja es veurà…
Uns dies després, el noiet va voler muntar l’euga, i aquesta, no acostumada a un
genet, es va enfurismar i el va tirar fortament al terra.
El fill es va trencar una cama. “ Pare, quina mala sort!” va dir ell, m’he trencat una
cama!.
I el pare reprenent la seva experiència i saviesa: “Per què dius que és mala sort?
Bona sort o mala sort, ja es veurà…
Pocs dies després, van passar per la casa els enviats del rei buscant a joves per
emportar-se’ls a la guerra. Van veure que el jove estava lesionat i el van deixar,
passant de llarg.

