BON

APRENDRE A VIURE

CANVIEM PER CRÉIXER

OCT

setmana 07

DIA
11-13 ANYS

Canviem per créixer. Mentre creixem aprenem a relacionar-nos millor amb
nosaltres mateixos, amb els altres, amb el nostre món. Hem d’aprendre a viure
una vida que prengui sentit, no només pensant en nosaltres, sinó també en els
altres.
La reflexió del BON DIA de cada dia en ofereix la possibilitat per millorar els
nostre creixement. Aquesta setmana tindrem en compte una idea: la confiança.
Llegiu el text de l’annex d’en Carles Capdevila sobre la confiança.

22
Santa Salomé

23
Sant Joan de
Capistrano

“Perquè confiïn en tu has de ser confiat. Un desconfiat no inspira
confiança, t’està indicant el seu mètode, t’està encomanant el seu
dubte.Cal convèncer que confiïn en tu, i una bona manera és ser capaç
de confiar en els altres.”
Hi estàs d’acord?
● Què és per tu la confiança?
Llegiu la paràbola del Bon Samarità que teniu a l’annex.
● Quins d’aquests personatges creieu que va tractar bé a l’home ferit? Per
què?
● Què ens està dient Jesús amb aquesta paràbola?
● Com actues tu davant d’un company que s’ho està passant malament?
Escolta la cançó “Tens un amic” versionada pel grup Gossos.
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Sant Antoni M.
Claret
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https://www.youtube.com/watch?v=V1wJhlwg34k
Un bon amic et fa costat.
Et consideres un bon amic? Què valores dels teus amics?

Mira aquesta imatge: què et suggereix?

Sant Bernat
Calvó

Fixat en el text de la cançó “A prop” del grup Teràpia de xoc.
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Sant Humbert

A prop, les coses que m’importen són a prop, a prop de casa meva i del
meu món ….
https://www.youtube.com/watch?v=RZjjtDdQ9Vk

Paràbola del bon samarità
25 Un mestre de la Llei es va aixecar i, per posar a prova Jesús, li va fer aquesta
pregunta:
--Mestre, què haig de fer per a posseir la vida eterna?
26 Jesús li digué:
--Què hi ha escrit en la Llei? Què hi llegeixes?
27 Ell va respondre:
-- Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l'ànima, amb totes les forces
i amb tot el pensament, i estima els altres com a tu mateix.
28 Jesús li digué:
--Has respost bé: fes això i viuràs.
29 Però ell, amb ganes de justificar-se, preguntà a Jesús:
--I qui són els altres que haig d'estimar?
30 Jesús va contestar dient:
--Un home baixava de Jerusalem a Jericó i va caure en mans d'uns bandolers, que el
despullaren, l'apallissaren i se n'anaren deixant-lo mig mort. 31 Casualment baixava per
aquell camí un sacerdot; quan el veié, passà de llarg per l'altra banda. 32 Igualment un
levita arribà en aquell indret; veié l'home i passà de llarg per l'altra banda.
33 »Però un samarità que anava de viatge va arribar prop d'ell, el veié i se'n
compadí. 34 S'hi acostà, li amorosí les ferides amb oli i vi i les hi embenà; després el
pujà a la seva pròpia cavalcadura, el dugué a l'hostal i se'n va ocupar. 35 L'endemà va
treure's dos denaris i els va donar a l'hostaler dient-li:
»--Ocupa't d'ell i, quan jo torni a passar, et pagaré les despeses que facis de més.
36 »Quin d'aquests tres et sembla que es va comportar com a proïsme de l'home que
va caure en mans dels bandolers?
37 Ell respongué:
--El qui el va tractar amb amor.
Llavors Jesús li digué:
--Vés, i tu fes igual.

