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DILLUNS,
Un diamant és només un tros de carbó que va saber aguantar la pressió.

DIMARTS, 3
LES TRES REIXES
El jove deixeble d’un filòsof arriba a casa d’aquest i li diu:
–Escolta, mestre, un amic teu ha estat malparlant de tu amb malvolença…
–Espera! –l’interromp el filòsof–, ja has fet passar per les tres reixes allò que vols
contar-me?
–Les tres reixes?
–Sí. La primera és la veritat. Estàs segur que allò que vols dir-me és absolutament cert?
–No. Ho vaig sentir comentar a uns veïns.
–Almenys ho deus haver fet passar per la segona reixa, que és la bondat. Això que
desitges dir-me, és bo per a algú?
–No, en realitat no ho és. Al contrari.
–Ah, vaja! L’última reixa és la necessitat. És necessari fer-me saber això que tant
t’inquieta?
–Si et dic la veritat, no.
–Aleshores…

DIMECRES, 4
Senyor pots moure les muntanyes - Worship.cat
El Senyor ha creat la natura i amb ella la dona i l’home, i els ha donat la
intel·ligència per ser co-creadors amb Ell.

DIJOUS, 5
Lloança a Déu per la natura
Gràcies, Senyor, per la natura i els animals, i per l’arc de sant Martí que és tan bonic
quan ha plogut; pel sol que dóna llum i escalfor, i que fa créixer les plantes; per la lluna
i els estels que ens il·luminen en la nit; per l’aigua que dóna vida; pel foc que ens dóna
escalfor, i per la intel·ligència dels homes i les dones i pels amics que ens estimen.

DIVENDRES, 6
Monsterbox. Educación Emocional. Amistad.
https://www.youtube.com/watch?v=OczEHXRU9WU
L’amistat no té edat. L’amistat és companyia, és empatia, és estimar ...

Sabadell, curs 19-20
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DILLUNS,
Sabem molt bé que el que estem fent no és més que una gota en
l'oceà. Però si aquesta gota no hi fos, a l'oceà li faltaria alguna cosa.

DIMARTS, 10
EL GRIPAU I LA ROSA
Una vegada hi havia una rosa vermella molt i molt bella; era la rosa més bella del jardí.
No obstant això, s’adonava que la gent la veia des de lluny.
Un dia es va adonar que al costat d’ella sempre hi havia un gripau gran i fosc i que era
per això que ningú s’acostava a veure-la de prop. Indignada davant el descobert li
ordenà al gripau que se n’anés immediatament; el gripau molt obedient va dir: està bé,
si així ho vols. Poc temps després el gripau passava per on estava la rosa i es va
sorprendre al veure-la totalment marcida, sense fulles i sense pètals. I li va preguntar:
Què et passa? La rosa contestà: “És que des que te’n vas anar, les formigues m’han
menjat dia a dia, i mai he pogut tornar a ser igual.” El gripau solament contestà: “Doncs
clar, quan jo estava aquí em menjava aquestes formigues i per això sempre eres la més
bella del jardí”.

DIMECRES, 11
Gràcies als meus educadors
Senyor, en començar aquest matí et volem donar gràcies pels pares, amics, monitors i
professors, que ens ensenyen a conviure, a comportar-nos i a estimar. Perdó, perquè,
a vegades ens portem malament amb ells. Dóna’ns forces perquè, a vegades, no
donem importància als seus esforços.

DIJOUS, 12
PARE, AJUDA'M A SER MILLOR
PARE, PERDÓ PER LES COSES MAL FETES QUE HE FET:
DONAR PUNTADES DE PEU,
FER ENFADAR ALS MESTRES,
FER ENFADAR ALS MEUS AMICS,
PER LES PARAULOTES QUE SE M'HAN ESCAPAT.
GRÀCIES, PER LES COSES BEN FETES:
AJUDAR UN COMPANY,
DEIXAR EL MEU MATERIAL EN ELS TALLERS,
AJUDAR ALS ALTRES,
DEIXAR JUGAR A TOTHOM.
PARE, FES QUE CADA DIA LES COSES VAGIN MILLOR.
AJUDA'M A COMPRENDRE ELS ALTRES
I DONA'M LA FORÇA D'ESTIMAR.
AJUDA'M A SUPERAR LES MEVES EQUIVOCACIONS.
SENYOR, SÓC UN DELS VOSTRES PETITS.

Sabadell, curs 19-20
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DIVENDRES,

13
Lebo M - One By One

https://www.youtube.com/watch?v=QQCjmI4MW-E

Junts ho podem tot. Junts podem passar-ho súper. Junts és genial ...

DILLUNS, 16
No podrem trobar pau al món fins que no estiguem en pau amb
nosaltres mateixos. Dalai Lama .

DIMARTS, 17
EL LLENYATAIRE HONRAT
Una vegada hi havia un pobre llenyataire que tornava a casa després d’una dura jornada de
feina. En creuar un pont que travessava el riu li caigué la destral a l’aigua.
L’home es va lamentar tristament:
– Oh! I com m’ho faré per guanyar-me el pa jo ara, sense destral?
Però tot d’una, d’entre les aigües – oh!, sorpresa! – en va sorgir una bella nimfa i li va dir:
– Espera, bon home, que jo et tornaré la destral.
La nimfa es va enfonsar al riu i al cap de no res en tornà a sortir amb una destral d’or massís a
les mans.
– Que potser és aquesta la teva destral? – Va preguntar la nimfa.
– No, no és aquesta, la meva destral no és daurada – va contestar el llenyataire.
Així la nimfa es va tornar a enfonsar per segona vegada i aparegué poc després amb una destral
de plata.
– I aquesta? Que potser és aquesta la teva destral? – va tornar a preguntar la nimfa.
– No, aquesta tampoc no és la meva. La meva no era ni d’or ni de plata – va respondre l’entristit
llenyataire.
I per tercera vegada la nimfa es va submergir a les aigües del riu. En sortir duia a les mans una
destral d’acer.
– Oh! gràcies! gràcies!, aquesta sí que és la meva!
– Però com que ets tan honrat jo et regalo les altres dues, bon llenyataire. Has preferit
l’honradesa a la mentida i et mereixes aquest premi.
Sabadell, curs 19-20
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DIMECRES, 18
El gran Jo Sóc - Worship.cat

Quina dona, quin home pot haver fet aquesta meravella, si no Déu.

DIJOUS, 19
SANT JOSEP, ESPÓS DE LA VERGE MARIA
Senyor, tu que vas descobrir a Sant Josep el secret de que naixeria Jesús de la
Verge Maria, la seva dona. I Josep va entendre aquest descobriment. Ajuda’ns a
nosaltres també a descobrir Jesús en el que tenim al costat, especialment al
més necessitat.

DILLUNS, 23
Fill meu, obeeix el manament del teu pare
i no abandonis l'ensenyament de la teva mare.
Proverbis 6,20

DIMARTS, 24
L’ASE
Un dia, un ase d’una pagesa va caure en un pou. L’animal es va posar a plorar, mentre
la pagesa rumiava què podia fer. Finalment va decidir que l’animal ja era vell i el pou
sec, per la qual cosa podia aprofitar-ho per tapar el pou, sense treure l’ase.
Va demanar a tots els seus veïns que vinguessin a ajudar-la. Tots van agafar una pala i
van començar a tirar terra al pou. L’ase es va adonar del que passava i va tornar a plorar
desesperadament. Després, amb gran sorpresa per a tots, es va tranquil·litzar.
Després d’unes quantes palades de terra, la pagesa va mirar al fons del pou i es va
sorprendre del que va veure: a cada palada de terra, l’ase se sacudia la terra i donava un
pas amunt. Mentre els veïns seguien tirant terra damunt de l’animal, ell se la sacudia i
feia un altre pas amunt.
Aviat van veure tots sorpresos com l’ase arribava fins a la boca del pou i en sortia
trotant.
(La vida ens tirarà sovint terra al damunt, tot tipus de terra… però hem de saber
espolsar-nos-la i fer un pas amunt!).
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DIMECRES,
25
L’ANUNCIACIÓ DE JESÚS
Déu envià l’àngel Gabriel a la Verge Maria, promesa amb Josep, per dur-li un
missatge. La Verge Maria, al primer moment s’espantà. L’àngel Gabriel li va dir:
- No tinguis por Maria, Déu t’ha concedit el seu favor. Tindràs un fill i
l’anomenaran Fill de l’Altíssim Lc 1, 26-27.30-32

DIJOUS, 26
EL NEN QUE NO JUGAVA
Estava molt bé jugant amb els infants del meu grup, quan m'he adonat que al fons de
tot, apartat d'aquella diversió, hi havia un nen que no jugava. Tot plegat se m'ha acudit
anar-lo a buscar, i ara, Senyor, sóc feliç, aquest nen també ha jugat amb nosaltres.
Això m'ha fet pensar que a vegades som molt egoistes i només pensem a divertir-nos
nosaltres; o que ens trobem tan bé que no ens fixem en els que no hi participen.
Senyor, et demano que no ens fixem només en nosaltres i que sapiguem buscar la
felicitat dels altres encara que no siguin del nostre grup. Gràcies, Senyor, per aquest
dia tan divertit.

DIVENDRES, 27
TRABAJO EN EQUIPO SOMOS UN EQUIPO
https://www.youtube.com/watch?v=nwLm1MlJUGs
Si un cau, l’altre l’ajuda, perquè un dia, potser,
tu necessitaràs que algú et doni la ma per aixecar-te.

DILLUNS, 30
El Senyor diu:
«Jo t’ensenyaré,
jo et mostraré el camí que has de seguir;
jo et donaré consells i vetllaré per tu. »
Salm 32, 8

DIMARTS, 31
Hair Love
Direcció: Matthew A. Cherry & Karen Rupert Toliver
Sabadell, curs 19-20

