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Sant Jeroni

Santa Teresa de 
l’Infant Jesús

Sants Àngels
de la Guarda

Sant Gerard

Sant Francesc
     d’Assís

setmana 03

BON
DIA

11-13 ANYS
APRENDRE A VIURE

Les actituds senzilles són molt importants. Llegeix la frase que tens a 
continuació.  Què en penses?
 
“Molta gent petita, en molts llocs petits, fent coses petites pot canviar el 
món”.                                                                                      Eduardo Galeano

Quina “cosa petita” pots fer avui que faci possible fer un món millor?

La natura, amb la seva senzillesa, ens ofereix mil 
espectacles cada dia que potser se’ns escapen 
per no posar-hi atenció.
 
Fixa’t en la fotografia. Potser avui, pots intentar 
fixar-te més en la senzillesa que t’envolta.

Avui ens fixarem de manera especial en la senzillesa i 
bellesa que ens pot oferir la música.

Escolteu un fragment d’aquesta música tocada amb la 
flauta dolça.

https://www.youtube.com/watch?v=ZDjL29t3Lds

Asseguts en una posició ben còmode, amb l’esquena recta, sense tensa-la, 
respireu tranquil·lament, relaxeu-vos i feu uns minuts de silenci pensant en les 
coses senzilles que teniu a la vostra vida i que us donen felicitat i calidesa

Avui és Sant Francesc d’Assís, un sant que va ser nomenat patró de 
l’ecologia l’any 1979 degut al seu gran amor a la natura.
Des de la seva senzillesa va composar el “CÀNTIC A LES 
CRIATURES” una reflexió on es dona gràcies a Déu per totes les 
meravelles de la creació
Et convidem avui, que és la seva festa, a veure i escoltar una versió 
d’aquesta pregària (es pot veure fins el minut 3:20)
https://www.youtube.com/watch?v=7_bGI-A4UVE

CRÉIXER ÉS COMPROMETRE’S
Aquesta setmana acaba amb el dia de Sant Francesc d’Assís. Els sants són 
persones de referència que han destacat per alguna cosa en concret. Sant 
Francesc és un exemple d’aprendre a viure de manera senzilla. Volem que els 
BONS DIES t’ajudin a créixer tenint present que, si som senzills, podrem 
portar el nostre gra de sorra a fer que el nostre món més proper sigui una 
mica millor. Durant la setmana, posarem aquest valor sobre la taula. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZDjL29t3Lds
https://www.youtube.com/watch?v=7_bGI-A4UVE

