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Santa Caterina 
de Siena

Sant Pius V

Sant Josep Obrer

Mare de Déu 
de l’Araceli

Sant Felip i 
Sant Jaume

setmana 31

BON
DIA

11-13 ANYSCANVIEM PER CRÉIXER
APRENDRE A VIURE

Demà, dia 1 de maig és la festa del treballador
L’any 1889 el congrés obrer socialista va decidir a París, que cada primer de 
maig els treballadors farien unes reunions per demanar la millora de les seves 
condicions a la feina, en concret que instaurés la jornada laboral de 8 hores

Avui et convidem a revisar la feina que en aquests moments has de fer. Com és la 
teva dedicació a l’estudi?
● Fas tot el que pots? Què pots fer per fer-ho millor?

Avui és el dia del TREBALLADOR. Celebrem la festa.

Durant aquesta setmana tindrem encara present la festa de Pasqua. Per això en 
els Bons Dies anirem reflexionant sobre aspectes i valors que ens ajudin a 
celebrar la vida i a recordar totes aquelles coses que podem agrair a la vida.
Us recordem que l’oratori hi ha un vídeo amb frases sobre la vida, fetes per 
Santa Teresa de Calcuta. Seria bo que en algun moments hi entressiu per 
gaudir-ne.

En aquest temps de Pasqua, en el que celebrem i agraïm la VIDA, et convidem 
a llegir l’escrit “Bonic!” que trobaràs en l’annex.

Després de la seva lectura completa aquesta frase: per a mi bonic és....

Quan Jesús hagué ressuscitat es va fer present moltes 
vegades als seus amics i sempre els hi deia: LA PAU SIGUI 
AMB VOSALTRES
També avui el desig de Jesús és que en el nostre món fem 
possible la pau. 
● Com pots ser tu constructor de la pau en el teu món 

més proper?
 

Avui dilluns et convidem a fer una aturada i pensar en 
tu mateix, en tu mateixa. Per això et convidem a 
interioritzar la imatge que acompanya a aquest escrit.
Fes silenci dintre teu ja que només en el silenci i en la 
interiorització podem penetrar en nosaltres i descobrir 
la nostra riquesa i la dels altres.
Aprofita aquest moment de silenci i reflexió per 
començar bé el dia.

ÉS PASQUA!



ANNEX 
 
BONIC 
  
Bonic és anar sempre amb un somriure als llavis, 
bonic és contagiar la teva alegria, 
bonic és aquell gest d’efecte inesperat, 
bonic és ser lliure, bonic és no pensar, bonic és imaginar, 
bonic és creure que tot és possible, 
bonic és respirar profundament i deixar anar l’aire a poc a poc, sense 
pressa, 
bonic són els moments de rialles, xerrades amb amics que duren i duren, 
bonic és saber que sempre tindràs algú que et farà costat, 
bonica és una abraçada regalada, 
bonic és lluitar per el que tu vols, 
bonic és escoltar aquella cançó especial, 
bonic és estimar, bonic és ser estimat, bonic és saber que et troben a 
faltar, boniques son les persones i tot el que podem arribar a fer, 
bonic és sentir les ganes de riure i oblidar els problemes, 
bonic és saber que pensen en tu, 
bonica és la vida i són tots aquells petits instants de felicitat que la fan 
encara més bonica. 
  
                                                                Extret del blog “Pujarem la tristesa dalt les golfes”. 
 


