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La conversió de Sant Pau
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11-13 ANYSCANVIEM PER CRÉIXER
APRENDRE A VIURE

Avui t’oferim una frase de Dan George, un indi canadenc, lluitador pels pobles 
indígenes. Llegeix-la amb atenció.

“De tots els ensenyaments que rebem aquest és el més important: res del que 
existeix no és només teu, tot el que tens ho has de compartir. Això és la 
germanor. Fer una altra cosa no mereix aquest nom.”

● Hi estàs d’acord? Per què?
● Què és allò que tu pots compartir amb els altres?

Fes silenci en el teu interior i mirant la imatge pensa 
en l’objectiu d’aquest curs: Canviem per créixer.

● Quin és el missatge d’aquesta imatge?
● Què li cal a la planta per créixer?
● Què creus que has de fer per continuar creixent?

Anem fent camí en el 2n trimestre del curs. En aquest camí segurament tens 
moments molt bons i moments que potser no són tan bons. Però tant els uns 
com els altres et donen la possibilitat de créixer, són un repte en el teu 
creixement. Mira de veure allò de positiu que hi ha en cada situació i gaudiràs 
d’allò que estàs vivint.

La Mare Teresa de Càlcuta ens dóna una serie 
de respostes a la pregunta Què és la vida?
En silenci llegeix-les i interioritza-les. 
Les trobaràs en l’annex 2

Amb quines d’aquestes respostes et quedes? 

L’alegria es pot expressar de moltes maneres, i molt contagioses. 
El somriure és una d’elles. Demostra la teva alegria i regala un 
somriure!   Tot escoltant  la cançó Somriures, pensa: 
● Quan ha estat la última vegada que has fet somriure a algú?
● Com et sents quan veus a algú altre que riu per algun gest teu?
● Què faràs aquest cap de setmana per a fer somriure a algú?

 https://www.youtube.com/watch?v=619oIsiJGYE

Per començar la setmana t’oferim un conte d’Antony de Mello.  El podríem 
titular: Complaure’s amb el que hi ha  (El trobaràs en l’annex 1)

Amb quina actitud vols començar la setmana per tal de disfrutar amb tot que et 
trobaràs i el què faràs?

https://www.youtube.com/watch?v=619oIsiJGYE


ANNEX 1 
 
 

“Un viatger va demanar a un pastor: Quin temps farà avui? 
I el pastor va respondre: el temps que a mi m’agrada. 
 
El viatger, intrigat li va demanar: 
 
 I com ho sap que farà el temps que a vostè li agrada?  
 
I el pastor li va aclarir: 
 
Com que he descobert que no sempre puc tenir tot el que a mi m’agrada, he après a 
trobar sempre agradable allò que rebo. És per això que estic segur que farà el temps 
que a mi m’agrada” 

Antony de Mello 

 

          ANNEX 2 
 

QUÈ ÉS LA VIDA? 
 

La vida és una oportunitat, aprofita-la. 
La vida és bellesa, admira-la. 

La vida és beatitud, assaboreix-la. 
La vida és un somni, fes-lo realitat. 

La vida és un repte, afronta’l. 
La vida és un deure, compleix-lo. 

La vida és un joc, juga'l. 
La vida és preciosa, cuida-la. 

La vida és riquesa, conserva-la. 
La vida és amor, gaudeix-la. 

La vida és un misteri, descobreix-lo. 
La vida és promesa, compleix-la. 

La vida és tristesa, supera-la. 
La vida és un himne, canta'l. 

La vida és un combat, accepta'l. 
La vida és tragèdia, domina-la. 

La vida és una aventura, afronta-la. 
La vida és felicitat, mereix-la. 

La vida és vida, defensa-la.  


