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Comencem una nova setmana. Ens agradaria que visquessis cada dia amb
molta intensitat aproﬁtant tot el temps que tens per relacionar-te positivament
amb els companys i els professors i poder aprendre d’ells tot allò que t’ajuda a
créixer i prendre aquells compromisos que fan possible millorar el nostre món.
Els bons dies d’aquesta setmana també t’hi poden ajudar.

Avui és la festa de la Mare de Déu del Pilar. Gaudeix del dia i recorda a totes
aquelles persones que porten aquest nom.

Mare de Déu
del Pilar
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Sant Eduard
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Mira’t la imatge de la Mafalda
Quin missatge et dona?
Relaciona-la amb la imatge
de les fruites.
Què en penses?
Quin compromís prens per cuidar la nostra terra?
Us convidem a llegir un text del Nou Testament on Jesús que ens fa reﬂexionar sobre les normes:
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Sant Just
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Santa Teresa
de Jesús

Un dissabte, Jesús passava per uns sembrats. Tot fent camí, els seus deixebles es
posaren a arrencar espigues. Els fariseus li van dir: «Mira, per què fan en dissabte això
que no és permès?». Jesús els respon: «El dissabte ha estat fet per a l'home, i no
l'home per al dissabte». Extret de Mc 2, 23-28

Pere Casaldàliga va desenvolupar la seva tasca a
Brasil, concretament a l’estat de Mato Grosso.
Feu un cop d’ull a aquesta pàgina web. Podreu
veure de forma resumida a què va dedicar la seva
vida.
Què valores més del que ell va fer?
El bon dia d’avui ens l’ha preparat un alumne de 3r d’ESO. Ens diu:
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Sant Galderic

“Llegeix aquest proverbi xinès, reﬂexiona sobre què vol dir, i quin valors creus
que treballa.
És millor una cabana en la qual estar feliç, que un palau on plorar.
Quan ets feliç tu?”

