
 Bon dia

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

7 
Santes Perpètua i 

Felicitat

8 
Sant Joan de Déu

9 
Sant Pacià

10 
Sant Macari 

11 
Sant Eulogi

Durant el Bon Dia 
d’aquesta setmana  en 
fixarem en l’agraiment  
i  apreciarem tot allò 
que tenim, i tot allò que 
rebem dels altres.  !
Escolta atentament el 
conte que et llegiran.  !
• Penses en allò que 

altres persones han fet 
per tu? 
• !
• Fes una llista del que 

reps dels altres

Escolta les 12 accions 
que pots fer per ser una 
persona agraïda. 
Decideix per quina 
inicies el teu treball 
personal. !
(veure escrit adjunt) 
 

T’has parat mai a pensar 
en els moments en els 
quals dónes les gràcies?.  
El gest d’agrair o apreciar 
als altres es pot fer de 
maneres molt diferents.  !
• Quines et venen a la 

ment? 
• !
•  Ets capaç d’anar amb un 

company/a i fer el gest 
per agrair-li alguna cosa 
que hagi fet. per tu? 
 !
 

El vídeo que avui et 
proposem aniria bé 
que primer 
escoltessis  el text 
amb els ulls tancats i 
seguidament tornar-
lo a escoltar 
observant les 
imatges. !
• Què t’ha suggerit?  !
• Quan t’ha agradat 

més? Per què? 
 
https:// 
www.youtube.com/
watch?v=kzusiJt-pIk 
 

Llegeix aquest  text on 
l’evangelista Lluc explica 
una de les moltes 
guaricions que va 
realitzar Jesús en la seva 
vida. !
• Creus que tots els 

personatges curats han 
actuat correctament? 
• !
• Qui creus que ha sapigut 

agrair el què ha rebut 
de Jesús? 
• T’hi sents identificat? 
 

Secundària 
BatxilleratMI

BON DIA 4ª setmna Quaresma
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Per llegir el dilluns 

CONTE: POMES D’AGRAÏMENT 
Un home ancià estava al seu hort, prop de casa seva, fent uns forats al terra. 
Treballava amb entusiasme i amb il.lusió. Va passar un veí i li va preguntar què és el 
que estava fent. El vell va contestar: 

-Estic plantant uns pomers, a veure si creixen i fan unes bones pomes. 

-Esperes arribar a menjar pomes d’aquests arbres? –li va dir el veí. 

-No, no –va respondre l’ancià-. No penso viure tant. Però d’altres ho faran. L’altre 
dia vaig pensar que durant tota la meva vida he estat menjant fruits dels arbres que 
havien plantat altres persones, i aquesta és la meva manera de mostrar-los el meu 
agraïment. En la meva llarga vida he rebut moltes coses dels altres. És just que jo 
col·labori a què altres puguin beneficiar-se de mi. 

!
Per llegir el dimarts 

DOTZE  ACCIONS SENZILLES QUE POTS FER  

1. Somriure, cal estar sempre alegre! 

2. Donar les gràcies (encara que no "les deguis"). 

3. Recordar als altres com els estimes. 

4. Saludar amb alegria totes aquestes persones que veus diàriament. 

5. Escoltar la història de l'altre, sense prejudicis, amb amor. 

6. Detenir-te per ajudar. Estar atent a qui et necessita. 

7. Aixecar els ànims a algú. 

8. Celebrar les qualitats o èxits d'un altre. 

9. Tenir bons detalls amb els qui estan a prop teu. 

10. Dir paraules amables als pares, als companys,... 

11. Ajudar els altres a superar obstacles. 

12. Trucar per telèfon a un amic que està passant un mal moment. 

!
Per llegir el divendres 

PURIFICACIÓ DE DEU LEPROSOS 
Tot fent camí cap a Jerusalem, Jesús passava entre Samaria i Galilea.  A l'entrada 
d'un poble van anar a trobar-lo deu leprosos, que s'aturaren un tros lluny i es posaren 
a cridar: 
-Jesús, mestre, tingues pietat de nosaltres! 
En veure'ls, Jesús els digué: 
-Aneu a presentar-vos als sacerdots. 
Mentre hi anaven, van quedar purs de la lepra. Un d'ells, quan s'adonà que havia 
estat guarit, va tornar enrere glorificant Déu amb grans crits, es prosternà als peus 
de Jesús amb el front fins a terra i li donava gràcies. Aquell home era un samarità 
 Jesús digué: 
-¿No eren deu, els qui han quedat purs? ¿On són els altres nou? ¿No n'hi ha hagut cap 
que tornés per donar glòria a Déu fora d'aquest estranger? 
I li digué: 
-Aixeca't i vés-te'n: la teva fe t'ha salvat.                                                        
LLuc 17,11-19


