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 BON DIA     QUARESMA
13-17 ANYSCANVIEM PER CRÉIXERAPRENDRE A VIURE

La setmana passada vàrem fer la Campanya de solidaritat amb l’esmorzar 
solidari per ajudar al projecte del Perú.
Volem des de l’equip de Pastoral agrair la vostra participació. GRÀCIES!
Per començar aquesta setmana que ens porta a la Pasqua us proposem 
pensar en quina podria ser la resposta a preguntes com ara:
UN ALTRE MÓN ÉS POSSIBLE?
Com creus que et sentiries tu si fossis un noi o noia del Perú i rebessis un 
gest solidari com el que hem fet entre tots?

Llegeix el text QUÈ ÉS LA VIDA?, de la Mare Teresa de Calcuta, 
que trobaràs en l’annex 

De tot el que has llegit, què és per a tu la VIDA?

Observa les imatges. 
Tots hi hem col·laborat. 
Què pots fer per tornar a la 
primera imatge?

Avui us proposem escoltar la cançó Cant a la 
vida, feta per l’escola Jeroni de Moragas i que 
compta amb la participació de diferents 
artistes catalans i l’Escolania de Montserrat.

https://www.youtube.com/watch?v=y3hFnc
w3jl8
Amb quin missatge et quedes?

Empatia Vs Simpatia
Ser prou valents per mostrar allò que a dins duem trencat. Procurar que la 
fragilitat dels altres també sigui una mica nostra. No imposar un somriure, o un 
tot anirà bé, quan no cal dir res. Brené Brown en aquesta animació reflexiona 
sobre la diferència entre l'empatia i la simpatia. Apostant per conjugar, en 
passat, present i futur, un verb: connectar.
L'empatia alimenta la connexió. La simpatia ens porta a la desconnexió. 
L'empatia és ser sensible amb les altres persones.
https://www.catorze.cat/noticia/5460/quan/no/saber/dir/cura

Compte 
enrere. 
Camí cap a 
la Pasqua

En els BONS DIES d’aquesta Quaresma que estem a punt 
d’acabar hem estat reflexionant sobre el que ens cal fer per 
créixer  millorant la nostra manera de ser, les nostres relacions,.. 
Tot això per arribar a la Pasqua i aconseguir que al nostre 
voltant, al nostre món, la vida fos una mica millor, perquè estem 
convençuts que un altre món és possible. Els bons dies 
d’aquesta setmana tenen com a objectiu veure que ens cal fer 
perquè el nostre món sigui una mica millor.

https://www.youtube.com/watch?v=y3hFncw3jl8
https://www.youtube.com/watch?v=y3hFncw3jl8
https://www.catorze.cat/noticia/5460/quan/no/saber/dir/cura


ANNEX 
 
QUÈ ÉS LA VIDA? 
  
La vida és una oportunitat, aprofita-la. 
La vida és bellesa, admira-la. 
La vida és un somni, fes-lo realitat. 

La vida és un repte, enfronta-t’hi. 
La vida és un deure, compleix-lo. 
La vida és un joc, juga’l. 
La vida és preciosa, mima-la. 
La vida és riquesa, conserva-la. 

La vida és amor, gaudeix-ne. 
La vida és un misteri, desvetlla’l. 
La vida és tristesa, supera-la. 

La vida és un himne, canta’l. 
La vida és un combat, accepta’l. 

La vida és una tragèdia, domina-la. 
La vida és una aventura, arrossega-la. 
La vida és felicitat, mereix-la. 
La vida és la vida, defensa-la. 
  
                             Mare Teresa de Calcuta 
 


