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Iniciem avui el mes d’octubre. Som ja en plena tardor. Tal com ens indica
l’objectiu educatiu la nostra vida, com en la natura, és un procés de canvi
constant. Hem de créixer essent capaços de donar valor als canvis que es
produeixen en nosaltres i en els altres. Els moments del BON DIA ens poden
ajudar a descobrir els canvis que cadascú ha de fer.

Per començar la setmana t’oferim un video on es posa de manifest com la
col·laboració de tots, per petita que sigui fa possible que el resultat del grup
sigui espectacular.
● Quina aportació pots fer tu al grup perquè tots puguem créixer? (Fins al
minut 4.38)
https://www.youtube.com/watch?v=a23945btJYw

Canviem per créixer. A vegades el canvi requereix treball i constància. No hem
de desistir encara que tinguem dificultats perquè el resultat final serà molt millor.
Mira’t el video i pensa en algun moment en què la teva constància ha fet
possible aconseguir el que t’havies proposat.
https://www.youtube.com/watch?v=-3xU5mk6uQU
Llegeix el fragment del Nou Testament on s’explica una actitud que tenen
els apòstols o amics de Jesús.
● Què els vol dir Jesús amb la seva intervenció?
● Perquè creus que els posa com a model un nen?
● Quin missatge té en la teva vida aquesta actuació de Jesús?

Què et proposes per aquest curs? Reflexiona-hi a partir de
la imatge i d’aquesta frase:
“Hem d’usar sàviament el temps i adonar-nos que
sempre és el moment oportú per fer les coses bé”
Nelson Mandela
“Cal temps per fer les coses bé, temps per
adquirir experiència, temps per pensar. El temps
no guarda el que has fet sense temps”
Josep M. Esquirol
Recordeu haver fet alguna cosa a la qual hàgiu
dedicat temps i esforç per aconseguir-la?
Recordeu la satisfacció per la feina ben feta?

ANNEX

Jesús anava de camí amb els seus apòstols i aquests estaven parlant
entre ells de manera molt animada. Un cop a casa, Jesús els
preguntà: «Què discutíeu pel camí?». Però ells callaven, perquè pel
camí havien discutit quin d'ells era el més important. Aleshores
s'assegué, els va cridar i els va dir: «Si algú vol ser el primer, que es
faci el darrer de tots i el servidor de tots». Llavors va agafar un
infant, el posà enmig d'ells, el prengué en braços i els digué: el qui
es faci petit com aquest infant és el més important en el Regne del
cel.
Mc 9, 33-37

Quin valor/actitud posa en qüestió el text?

