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APRENDRE A VIURE

Llegeix el text de la Bíblia que tens en l’annex 1 on s’explica com Jesús va 
donar menjar a les persones que el seguien.
Fixa’t que sovint ens pot passar que quan compartim el que tenim amb els 
altres tothom en surt beneficiat.
Relaciona aquest text amb la campanya de solidaritat que estem celebrant 
aquesta setmana.
Recordes què es farà amb els diners recollits?

CRÉIXER ÉS COMPROMETRE’S

En aquesta 2a setmana de Quaresma treballarem l’ODS 1 (Objectiu de 
Desenvolupalent Sostenible n.1) que té com a objectiu la fi de la pobresa. Us 
convidem a preguntar-vos: SOC PROU SOLIDARI I PENSO EN ELS ALTRES? 
Com a resposta a aquesta pregunta aquesta setmana celebrarem la campanya 
de Solidaritat amb el lema: ESMORZEM PER ALBÀNIA. 

Acabem la setmana amb un vídeo que ens mostra 
una persona anònima practicant la solidaritat sense 
esperar reconeixement ni aplaudiments.

Ahir, dia 8 de març, va ser el DIA INTERNACIONAL DE 
LES DONES 
En el Bon Dia d’avui fem un record per totes les dones, 
noies i nenes, de manera especial per les que són 
maltractades per qualsevol causa. 
Mireu aquesta imatge. Què creieu que vol dir?

Ja hem començat la campanya de solidaritat. 
Avui t’oferim veure un vídeo sobre Albània per 
tal que puguis conèixer millor el motiu de la 
campanya d’enguany.

La Quaresma sempre ha estat un temps de dejuni. Avui us 
proposem reflexionar sobre quins dons tenim i podem posar a 
disposició dels altres, encara que això impliqui privar-nos 
d’algunes coses (temps, capricis, ...)

Et convidem a fer-te una pregunta que et pot ajudar a posar el 
teu gra de sorra en aquest ODS sobre la fi de la pobresa. 
PENSA: De què en tinc molt? Què puc fer per poder compartir 
i regalar això que tinc a algú que sigui pobre d’aquest do?

QUARESMA 2020

https://www.youtube.com/watch?v=cFJOqagwl8w&list=PLDAHOrUIkU8vPYnT0uAtxisdnXQKn_9aQ&index=6
https://youtu.be/mlfjY3s-qks


ANNEX 1 
 
Molta gent seguia Jesús.  Ell els acollia, els parlava del Regne de Déu i guaria els qui 
en tenien necessitat.  El dia començava a declinar, i els apòstols  s'acostaren a dir-li: 
-Acomiada la gent, i que vagin als pobles i a les cases del voltant per trobar 
allotjament i menjar. Aquí som en un lloc despoblat. 
 
 Però Jesús els digué: 
 
-Doneu-los menjar vosaltres mateixos. 
 
Ells respongueren: 
 
-Només tenim cinc pans i dos peixos; si de cas hauríem d'anar nosaltres mateixos a 
comprar menjar per a tota aquesta gentada. 
 

Hi havia, en efecte, unes cinc mil persones. Llavors Jesús digué als seus deixebles: 
 
-Feu-los seure en grups de cinquanta. 
 
Ells ho van fer així, i tothom s'assegué.   
 

Jesús prengué els cinc pans i els dos peixos, alçà els ulls al cel, els beneí, els partí i en 
donava als deixebles perquè els servissin a la gent.   
 
Tots en van menjar i quedaren saciats.                          
De l’evangeli de Lluc 9, 12-17 
 

 


