BON

APRENDRE A VIURE

CANVIEM PER CRÉIXER

NOV
setmana 12

26
Sant Conrad

27

Sant Ramon Llull

28

Santa Caterina

29
Sant Demetri

DIA
11-13 ANYS

Som en la darrera setmana del mes de novembre. En plena tardor. Si mires la
natura que tens al voltant veuràs quins canvis s’han produït. Ara el paisatge és
ple de colors vermells, marronosos, ocres, grocs. I de tant en tant algun color
verd. És un paisatge que fa bonic de veure.
Així també nosaltres hem anat canviant enriquits amb tot allò que durant el curs
anem aprenent. Gaudeix del teu canvi que t’ajuda a créixer.
Per començar la setmana el convidem a llegir i reflexionar sobre el conte:
La Pau del pescador (annex 1)
Aquest conte ens pot ajudar a adonar-nos si és més important TENIR que SER
La societat de consum ens llança a noves fites... de consum, no de felicitat. Per això és
essencial saber viure... amb poc. Perquè per moltes coses que es tinguin, al final falta
allò que és essencial: la capacitat de gaudir de les coses.
● Què en penses del pescador?
● Tu què valores més: tenir moltes coses o bé ser feliç amb allò que tens?

Mira’t el vídeo i escolta el poema PODRIES de Joana
Raspall, recitat per Joan Dausà.
Pensa en el seu missatge i posa’t en el lloc de les
persones que han de sortir de la seva terra buscant
una vida millor.
.
https://www.youtube.com/watch?v=bewzZazKSP0
Mira’t atentament aquest vídeo.
● Què en penses de l’actitud de l’avi?
● I de l’actitud dels que miren l’escena des de les
finestres?
● De quina manera haguessis actuat tu?
https://www.youtube.com/watch?v=F_Msajp1asA
Mira’t, fent silenci dintre teu, el video que tens a continuació.
Un bosc, un desnivell, fusta i una composició de Johann Sebastian Bach. Aquests
són els ingredients que permeten a un esforçat nombre de persones de muntar un
xilòfon colossal entre els arbres d'un bosc japonès perquè una bola de fusta,
portada per la inèrcia i la gravetat, acabi interpretant una de les corals més
coneguts: Jesús, l'alegria dels homes. Cantata 147 de J. S. Bach. (fins al minut 1:35

https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=CW9LTtn32K8
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Sant Andreu

Llegeix aquest fet de la vida de Jesús. El trobaràs en l’annex 2
Quin missatge et porta aquest fet?
Ets capaç de compartir allò que tu tens encara que tu et quedis sense?
Et recordem que avui divendres i demà dissabte es celebra el GRAN
RECAPTE D’ALIMENTS. Seria bo que pensessis quin petit gest pots fer
per ajudar a aquelles persones que potser els falta el més elemental per
viure com són els aliments.

ANNEX 1
LA PAU DEL PESCADOR
Un home ric i emprenedor es va horroritzar quan va veure un pescador
tranquil·lament assegut al costat de la seva barca contemplant el mar i
fumant la seva pipa desprèss d’haver venut el peix.
- Per què no has sortit a pescar? -li va preguntar l’home emprenedor.
- Perquè̀ ja he pescat prou per avui -va respondre el tranquil pescador.
- Per què no pesques més del que necessites? -va insistir l’industrial.
- I què faria amb això̀? -preguntà el pescador.
- Guanyaries més diners -fou la resposta- i podries posar un motor nou i
més potent a la teva barca. I podries anar a aigües més profundes i pescar
més peixos. Guanyaries prou per comprar unes xarxes de niló, amb les
quals trau- ries més peixos i més diners. Aviat guanyaries per tenir dues
barques. I fins i tot una flota de vaixells. Aleshores series ric i poderós
com jo.
- I què faria aleshores? -va preguntar altra vegada el pescador.
- Podries seure i gaudir de la vida -va respondre-li l’home emprenedor.
- I què creus que estic fent en aquest precís moment? -va respondre amb
un somriure el pescador.

ANNEX 2
Llavors Jesús veié com gent rica tirava els seus donatius a la caixeta del
temple. Va veure també una viuda molt pobra hi tirava dues petites
monedes de coure, i digué als seus amics:
-Us asseguro que aquesta viuda pobra ha tirat més que tots els altres.
Tots aquests han donat el que els sobrava; ella, en canvi, ha donat el que
necessitava, tot el que tenia per a viure. (Lc 21, 1-4)

