dia a dia

a primària

setmana 21-6-2021

Dilluns 21

Escoltar: Bendita la vida. Txarango
https://youtu.be/vULINMH4iXw
Acabem el curs tal com el vam començar: amb música. La cançó que ens ha acompanyat aquest
any ens torna a recordar que la vida és una cosa increïble i que hem de viure-la amb alegria.
Senyor, que
Que sàpiga
Que sàpiga
Que sàpiga
Que sàpiga
Que sàpiga

sàpiga veure que el temps és vida i l’he d'aproﬁtar.
veure que he de viure bé amb tots el que m'envolten.
veure que la vida s'ha de viure compartint-la.
veure que la vida no és només per a mi, sinó també per ajudar els altres.
que és millor donar que rebre.
veure que la vida és el meu tresor més preuat. Ajuda’m, Senyor, a viure la vida!

Dimarts 22

Pregar: Les vacances

Bon estiu

Temps de descans, temps de joc, temps per als altres ...
Jesús, ajuda’ns a saber treure proﬁt del temps de vacances.
Que sapiguem:
Fer aquelles coses que ens agraden i que durant el
curs no podem realitzar.
Dedicar el nostre temps lliure als altres.
Compartir el lleure amb la família, amb els amics.
Tancar la tele i dedicar-nos a jugar, a caminar, a
dibuixar, a descobrir les coses boniques que ens
envolten.
Que ens recordem:
Dels que no poden fer vacances.
De tenir cura de la natura.
Dels que estan sols o malalts i necessiten de la nostra
companyia.
Jesús, et demanem que quan tornem de vacances ens
puguem sentir plens de força, de llum i de pau per a poder
reprendre les nostres obligacions amb energia i alegria.
Aquests dies d’estiu podríem:
Guardar en una capsa els petits tresors que anem
trobant cada dia: una pedra, una petxina, una ﬂor, una
pregària feta per nosaltres, una fotograﬁa… Per
poder-los ensenyar als companys quan tornem al
setembre.
Demostrar que no oblidem la gent estimada escrivint
alguna carta.
Escriure el nostre diari personal de vacances.
Jesús, gràcies per les vacances

