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 BON DIA     QUARESMA
11-13 ANYSCANVIEM PER CRÉIXERAPRENDRE A VIURE

Comencem la setmana fent un exercici de reflexió sobre les coses 
que tenim i pensem si totes ens són necessaries. Us hi pot ajudar 
veure el video que teniu a continuació
LES COSES ESSENCIALS: QUÈ T’EMPORTARIES DE CASA? 
(fins el min 2.24)

https://www.youtube.com/watch?v=H-H0xdZDsdo
Quina resposta donaries tu?

Et convidem avui a reflexionar sobre aquesta frase d’Antony 
de Mello
“Quan l'ocell fa el seu niu en bosc, no ocupa més que 
una branca.  Quan el cérvol apaga la seva set en el riu,
no beu més que el que li cap a la panxa. Nosaltres 
acumulem coses perquè tenim el cor buit”. 
Què en penses?  Què pot omplir veritablement el teu cor

En aquests temps de Quaresma Jesús ens diu:
“No amuntegueu tresors aquí a la terra,... perquè on tens el 
tresor, hi tindràs el cor”
Relaciona aquesta frase amb el tema d’aquesta setmana i pensa:
● Què ens vol dir Jesús amb aquesta frase?
● Quin és per tu actualment el teu tresor?
● Quin t’agradaria que fos?

Acabem la setmana amb la cançó “Ho tenim tot” de Doctor Prats. 

Pensa amb tot allò que tens i sàpigues valorar-ho.

https://www.youtube.com/watch?v=ybgt-PvHVag

Avui comença la Primavera. Comença a gaudir d’aquesta bonica estació. 
BENVINGUDA PRIMAVERA!

Llegeix atentament aquesta frase i mira’t el vídeo que avui et proposem. 
“Viu senzillament perquè els altres puguin, senzillament, viure” 
(Mahatma Gandhi)
https://www.youtube.com/watch?v=gjcCk3hEER4
● Què és per a tu viure senzillament? Pensa en quines coses de les que 

tens en pots prescindir?

Compte 
enrere. 
Camí cap a 
la Pasqua

Estem en plena Quaresma el temps que ens convida a 
viure de manera senzilla per tal de retrobar-nos en 
nosaltres mateixos. Per això els BONS DIES d’aquests 
setmana estan encaminats a preguntar-nos: Tenim molt 
però necessito tot el que tinc? de què em puc estar?  Les 
respostes que ens  donem a aquestes preguntes de ben 
segur que ens ajudaran a créixer una mica millor. 

https://www.youtube.com/watch?v=H-H0xdZDsdo
https://www.youtube.com/watch?v=ybgt-PvHVag
https://www.youtube.com/watch?v=gjcCk3hEER4

