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Aprenem
Amics
https://youtu.be/e-PJSssHoeo
Què és un amic?
Un amic és algú amb qui jugues.
Un amic és algú a qui li agraden les
mateixes coses que a tu.
Un amic comparteix coses amb tu i és algú
amb qui vols compartir les teves coses
també.
Els amics et fan feliç
Jesús, recorda’t dels meus amics.
Protegeix-los i tingues cura.
I que aprenguem a viure
cada dia més units.

Paraules de Jesús
El tresor amagat
https://youtu.be/2CsBMVi_9f4
Has somiat alguna vegada que trobaves un tresor?
Un tresor com els de les històries dels pirates, que en obrir-lo està ple de
monedes d'or i plata, pedres precioses, joies i objectes de molt valor...
Qui troba un tresor es converteix en una persona rica. Els pirates amagaven els
seus tresors en llocs de difícil accés o bé els enterraven perquè ningú els trobés
i després dibuixaven mapes amb la ﬁnalitat que en tornar a buscar-los fos fàcil
trobar-los.
La paràbola que veurem avui ens parla d'un home
que va trobar un tresor mentre caminava per un
camp, potser aquest tresor hagués estat enterrat per
un pirata i per algun motiu havia quedat descobert.
Amb aquesta paràbola, aprenem que nosaltres hem
trobat un tresor en trobar-nos amb Jesús. I a Jesús el
trobem dins del nostre cor.

Mirem

Veritable amistat

El veritable amic és el que roman
al teu costat, ﬁns i tot quan ja no
tens res més per oferir, llevat la
teva companyia.

Cánon de la Terra. Pau Martí
https://youtu.be/coeDCX58knw
Pare Bo,
que vas crear totes les coses
i ens vas donar un món tan bonic.
Et demano perquè els homes
sapiguem cuidar la teva creació.
Que respectem la vida
dels animals, dels boscos.
Que no abusem de la natura
ni la embrutem amb contaminació.

https://youtu.be/RJnJ-6gjkCY
En un poble pesquer abandonat, envaït per la
sorra i el vent, viu un vell i solitari mariner
que somia amb els seus viatges a bord del
seu vaixell. Fins que un dia rep una visita
inesperada: és un ocell ferit. El mariner
s'ocuparà d’ell i entre tots dos sorgirà una
amistat bonica i entranyable, ﬁns al punt que
quan l’ocell es recupera i el mariner decideix
que és l’hora d'emprendre el seu vol, l’ocell
torna a buscar-lo.

22 d’abril:
Dia de la Mare Terra

23 d’abril, Sant Jordi i Dia Mundial del Llibre
La llegenda de Sant Jordi
https://drive.google.com/ﬁle/d/1edFmLBsq8hvKyMCYJ8k6cexeMtr3-UOH/view?usp=sharing

Temps era temps, en un país molt llunyà, hi havia un drac monstruós.
Aquella bèstia, que feia por de veure, podia caminar, nedar i volar. El drac matava i
s'empassava tot el que trobava davant seu: ramats d'ovelles i bous i cavalls, i també
homes i dones i nens. I destrossava les cases. Perquè no fes tant de mal a tothom,
el poble decidí donar-li per menjar un parell de bens cada dia. I quan s'acabaren
els bens, li donaren bous i cavalls i altres animals. Però arribà un dia que ja no
quedava cap animal i, llavors, el poble acordà que, abans que no matés a tothom,
cada dia, per sorteig, li donarien una persona perquè se la mengés.
Un dia li tocà la mala sort a la ﬁlla del rei. El rei no en tenia cap més de ﬁlla, i
estava desesperat. No volia lliurar-la al drac, però el poble li va exigir que fes com
tothom. Si no, el drac se'ls menjaria a tots.
Van portar, doncs, la princesa davant del drac... Però quan el drac obrí la boca per
menjar-se la princesa, aparegué Sant Jordi dalt d’un cavall blanc.
Sant Jordi matà el drac d'un cop de llança. De la sang del drac, nasqué un roser de
roses vermelles. Sant Jordi donà una rosa a la princesa en senyal d'amor.

