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Dilluns 5

Contemplar: La meva mascota i jo
https://cdn.pixabay.com/photo/2020/02/25/18/36/dog-4879705_960_720.jpg
Observa la imatge i expressa els teus sentiments.
T'agraden els animals? Tens una mascota?
Fa molts anys va viure un home, Sant Francesc d'Assís, a qui li agradaven molt els animals. Tant, que
parlava amb els ocells i ells l’escoltaven. Diuen que un dia en Francesc va anar a la recerca d'un llop que
amenaçava els habitants de la ciutat de Gubbio i li va demanar, en nom de Jesús, que no fes mai més
mal a ningú. Tot just en Francesc va fer el senyal de la creu, el llop va tancar la boca, va deixar de córrer,
es va acostar mansament i es va estirar als seus peus. Conduït per en Francesc ﬁns a la ciutat, el llop hi
va viure durant dos anys ﬁns a la seva mort per vellesa.
Per cert, ahir es va celebrar la festivitat de Sant Francesc i per això hem recordat avui una mica de la
seva història. El Papa és “fan” d'aquest sant i sempre parla d'ell en els seus discursos sobre la cura de la
Terra, la nostra casa comuna. Ens diu que seguim el seu exemple i entrem en contacte amb totes les
coses creades per a sentir-nos units a tots els éssers vius.
“Déu va crear a totes les criatures amb amor i
bondat, grans, petites, amb forma humana o
animal; tots són ﬁlls del Pare, i va ser tan
perfecte en la seva creació que va donar a
cadascun el seu propi entorn i als seus animals
una llar ple de rierols, arbres i prats bells com el
mateix paradís.”
Sant Francesc d’Asís.

Dimarts 6

Servir: Escoltar als meus avis
Gràcies als avis, nosaltres i els nostres pares hem pogut néixer,
créixer i educar-nos.
Ens expliquen tantes coses... anècdotes, records i situacions de
quan eren petits, com es van conèixer i com es van enamorar. Ens
ensenyen fotos del casament i del naixement de tots els seus ﬁlls.
Hem d'estimar-los i respectar-los.
Avui més que mai, ens necessiten. Encara que no puguem veure'ls,
hem de buscar la manera de seguir parlant amb ells: a través de
l'ordinador, tablet o telèfon.
Aquest és el nostre compromís de néts i nétes.
Senyor, et demano que els avis conservin per molts anys les ganes de
parlar amb nosaltres i de fer-nos passar moments emocionants.
Gràcies.

Dimecres 7

Escuchar: Todo va a ir bien.
Luis Guitarra & Muxotepotolobat
https://youtu.be/8r4Vs18vKO4

Dijous 8

Orar: Pels meus avis
Estimat Jesús,
et vull demanar pels meus avis.
Dóna'ls molta salut
i que no es posin malalts.
Ajuda'ls perquè estiguin bé,
contents, sans,
que tinguin el necessari
per ser molt feliços,
i que no els falti mai l'alegria
i les ganes de viure.
Que no se sentin sols
ni tristos o cansats.
Que descobreixin que Tu
estàs sempre amb ells,
perquè ens estimes a tots
i mai ens abandones.
Dona'm forces
per estimar-los molt,
per visitar-los,
cuidar-los amb afecte
i atendre'ls com es mereixen.
Acompanya'ls sempre, Senyor,
que et sentin al seu costat,
i moltes gràcies pels meus avis

Aquest vídeo neix de la col·laboració del cantant
amb la Miryam, la creadora de la Miry, la nina de
Muxote en beneﬁci de l'ONG "Com tu, com jo".
La cançó ens parla d'esperança, que tot anirà bé
mentre nosaltres posem de la nostra part. NO es
tracta d'esperar amb els braços creuats. Ens diu
que no ens parem i que no ens rendim, encara
que les coses siguin difícils. Finalment ens anima
a ser valents, a escoltar i a conﬁar.
Senyor, t’escolto. Dins del meu cor sento les teves
paraules i la força que m'ha d'ajudar a ser cada
vegada millor.

Divendres 9

Pensar: Vull ser com la Mafalda
Has vist alguna vegada un dibuix de la Mafalda i
els seus amics?
La Mafalda és una nena excepcional, curiosa,
generosa, una mica rondinaire, però molt
desperta, i mai li falten preguntes per als seus
pares. És una nena que sap què és el que
busca. Està sempre preocupada amb la
humanitat, la pau i els drets humans. Té un
globus terraqüi al qual li parla, i el veu com si
fos un ésser viu, malalt per tantes coses que fan
els éssers humans.
En ocasions, la Mafalda considera que la
humanitat no té remei i en altres, conﬁa que
podria fer alguna cosa, per exemple, créixer per
ser intèrpret a l'ONU i ajudar a la pau mundial.
Has pensat què vols ser de gran i com podries
ajudar a millorar el món amb el teu treball?

