BON

APRENDRE A VIURE

CANVIEM PER CRÉIXER

GEN
setmana 17

14

Hem començat ja el 2n trimestre del curs. Un trimestre que potser serà una
mica llarg però que de ben segur estarà ple de possibilitats que t’ajudaran a
créixer en tots sentits. Aprofita el dia a dia i transforma la monotonia, que
potser en algun moment pots sentir, amb il·lusió per aprendre, per conviure,
per enfortir les amistats, per viure a fons tots els esdeveniments.
Per començar la setmana et convidem a llegir aquesta frase d’Albert Camus, un
filòsof francés.
“Quan hem vist una sola vegada resplendir la felicitat a la cara d’un ésser estimat, descobrim que no pot
existir per a la persona una altra vocació que la d’originar llum en les cares que ens envolten”

● Hi estàs d’acord?
● Què pots fer perquè les cares dels que t’envolten puguin resplendir una mica
més?

Sant Fèlix

15
Sant Efisi

16

DIA
11-13 ANYS

Mira’t el vídeo que tens a continuació.
https://youtu.be/Icx7hBWeULM

.

●

Què hi descobreixes?

●

Fes servir la teva imaginació per ser capaç de
convertir les diferències, o les “punxes” dels que
tens al teu voltant en alguna cosa positiu que t’ajudi
a créixer?

Llegeix el conte “Els dos ocells” que trobaràs en l’annex1.
Després, recorda si has viscut alguna vegada una situació semblant.
Que has après d’aquest conte?

Santa Blanca

17
Sant Antoni
Abad

18
Sant Amoni

Seu de manera còmode, posa la teva ment en blanc i
deixa’t emportar per la música que ens ofereix Vivaldi
en l’obra de Les Quatre Estacions en aquest fragment
de l’hivern.
https://www.youtube.com/watch?v=h77Va-k8Z3c
Procura mantenir la calma que has viscut en aquesta
estona, durant tot el dia d’avui.
Llegeix aquest text que ens explica unes paraules que va dir Jesús en la
Sinagoga de Natzaret. Ho tens en l’annex 2
PENSA:
Què vol dir la paraula BONA NOVA? És el mateix que “Bona notícia”?
A qui adreça, segons el text, la Bona Nova?

ANNEX 1
Els dos ocells
Dos ocells estaven molt feliços sobre un mateix salze. Un d'ells es recolzava en una
branca en la punta més alta del salze; l'altre estava més avall, en unes branques
baixes.
Després d'una estona, l'ocell que estava en la branca més alta, per trencar el gel va
dir:
- Oh, que boniques són aquestes fulles tan verdes!
L'ocell que estava sota s'ho va prendre com una provocació i li va contestar de mala
manera:
- Però que estàs cec o què? No veus que són blanques?
I el de dalt, molt molest, va contestar:
- Tu si que ets cec! Són verdes!
I l'altre, des de sota, amb el bec cap amunt, va respondre:
- T'aposto les plomes de la cua a que són blanques. Tu no entens res, tros d'ase.
L'ocell de dalt notava que se li encenia la sang, i sense pensar-s'ho dues vegades es
va precipitar sobre el seu adversari per donar-li una lliçó.
L' altre no es va moure. Quan van estar a prop l'un de l'altre, amb les plomes
garratibades per l'ira, van tenir l'encert de mirar els dos cap amunt, en la mateixa
direcció, abans de començar la baralla.
L'ocell que havia vingut de dalt es va sorprendre:
- Oh, que estrany! Fixa't que les fulles són blanques!
I va convidar al seu company:
- Vine fins dalt on era jo abans.
Varen volar fins la branca més alta del salze i aquesta vegada varen dir els dos a cor:
- Fixa't que les fulles són verdes!

ANNEX 2
Jesús anà el dissabte a la sinagoga com tenia costum i s’aixecà per llegir. Va llegir un
passatge del profeta Isaïes on hi ha escrit:
L’Esperit del Senyor reposa sobre meu, ja que ell m’ha enviat per portar la Bona
Nova als desvalguts, m’ha enviat a proclamar als captius la llibertat i als cecs el
retorn de la llum i a proclamar l’any de gràcia del Senyor…
I els digué: Això que avui sentiu contar de mi és el compliment d’aquestes
paraules…”
Lc 4, 15-20

