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https://youtu.be/UcT1rgZDko4
A Change.org, persones de tots els racons del planeta realitzen campanyes,
mobilitzen seguidors i treballen amb els responsables d'adoptar decisions
per aconseguir solucions. La seva missió és donar poder a les persones per
crear el canvi que volen veure...
Sembla una molt bona iniciativa. Si busques dins de la plataforma, veuràs
molts exemple d'èxit, però no hem de caure en “l’activisme de sofà"; és molt
còmode i fàcil signar per una causa i pràcticament oblidar-nos d'això o dir de
nou "la propera vegada sí, però ara no és el moment".
Que en aquesta segona setmana d'Advent sigui capaç de discernir quin
canvi necessita el meu entorn i com puc ajudar a que sigui una realitat fora
del "meu sofà".
És la veu d'un que crida en el desert: Prepareu el camí del Senyor, aplaneu
les seves rutes. Marc 1, 3

El 8

de desembre és un dia no laborable en què l'Església celebra el dogma de
la Immaculada Concepció de Maria, el misteri segons el qual la mare de

Dimarts 8

Déu va ser concebuda sense la intervenció de la sexualitat dels seus pares i, per tant,
es proclama la seva condició de divinitat.
En les representacions com a Puríssima, Maria ha estat pintada i esculpida
tradicionalment com una dona jove vestida amb una túnica blanca i un mantell blau,
que porta una corona amb dotze estrelles al voltant d'un Sol (els dotze mesos de
l'any). Un dels principals trets d'aquesta representació és que està de peu sobre una
lluna minvant cap per avall, entre el cel i la terra, i trepitjant, amb un peu, una serp que
representa el pecat original.
Avui, la festa és celebrada pels catòlics i els cristians ortodoxos, però no entre els
protestants, que rebutgen aquesta teoria i, en general, la veneració i el culte a Maria.

PREGAcine: Abraçades
https://youtu.be/OlldI-gu8So
Un home de mitjana edat s'aixeca i surt a passejar per la ciutat
amb el seu gos. Pel camí es troben a gent, que sembla molt
enfadada; ell no els coneix, però en notar el seu enuig, comprèn
la seva necessitat d'amor i els abraça. Deixant-les felices i
tranquil·les, les persones es tornen amables i obliden els seus
problemes.
Un curt que ens parla que el món ha d'aprendre a comportar-se
i equilibrar-se d'una altra manera. Potser és el moment de fer-ho
amb l'amor i la comprensió com a base. Segurament, alguna
cosa canviaria de forma radical per sempre. La solució per als
problemes, no sempre ha de resultar tan complicada! Tan sols
deixar que l'amor canviï la teva vida.

Dimecres 9

“I he arribat a la conclusió que si les
cicatrius ensenyen, les carícies
també.” -Mario Benedetti

Relats: Cafè, si us plau!

Dijous 10

Una ﬁlla es queixava al seu pare que res no li sortia bé. Es donava per vençuda.
El seu pare, xef de cuina, va omplir d’aigua tres olles i les posà al foc. En una hi tirà pastanagues, a l’altra,
ous i, a l’última, grans de cafè. Al cap de 20 minuts d’ebullició, les tragué del foc.
La ﬁlla, sorpresa i intrigada preguntà: –Què signiﬁca tot això, pare?
La va fer apropar perquè toqués les pastanagues. Notà que eren toves.
Després li demanà que agafés un ou i el trenqués. S’adonà que l’ou era dur.
Després li demanà que tastés el cafè. Aquells grans de cafè, després d’estar-se en aigua bullent, havien
canviat l’aigua.
Ell li va explicar que els tres elements s’havien hagut d’enfrontar amb la mateixa adversitat: l’aigua
bullent! Però havien reaccionat de forma diferent.
Quan l’adversitat truca a la teva porta, com hi respons? Quin dels tres elements ets tu?
Per no haver d’improvisar quan ens arriba, des d’ara què hauríem de modiﬁcar?
Per tant, accepto de bon grat les febleses, les injúries, les adversitats,
les persecucions i les angoixes per causa de Crist. Perquè quan sóc
feble és quan sóc realment fort..
2 Corintis 12, 10

Divendres 11

Mare Terra: Dia internacional de les Muntanyes
https://youtu.be/L3CWJhUL508
On es troben les àrees clau per a la biodiversitat del món? On es poden trobar milers de varietats de
fruites, verdures, grans, llegums, llavors, nous, mel, espècies d'animals, peixos, insectes i fongs? On es
troba un terç de les espècies de plantes del món? La resposta: a les muntanyes!
El Dia Internacional de les Muntanyes d'aquest any és una jornada per celebrar la alta biodiversitat a les
muntanyes i parlar de les amenaces a les quals s'enfronten.
La FAO (Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura) ens proposa algunes
accions que els més joves podem fer:
●
Ajuda a augmentar la consciència sobre les muntanyes l’11 de desembre. Uneix-te a la conversa
a les xarxes socials usant el hashtag #MountainsMatter. Transmet alguns dels missatges clau
que trobareu a
http://www.fao.org/international-mountain-day/international-mountain-daykey-messages/es/
o comparteix sobre la biodiversitat a les muntanyes properes a tu. Publica una foto del teu moment de
muntanya favorit i comparteix-la amb nosaltres i els teus amics.
Laudato Si’ 37. Papa Francesc
37. Alguns països han avançat en la preservació eﬁcaç de certs llocs i zones –a la terra i als oceans– on
es prohibeix tota intervenció humana que pugui modiﬁcar-ne la fesomia o alterar-ne la constitució
original. En la protecció de la biodiversitat, els especialistes insisteixen en la necessitat de posar
especial atenció a les zones més riques en varietat d’espècies, en espècies endèmiques, poc freqüents
o amb menor grau de protecció efectiva. Hi ha llocs que requereixen una cura particular per la seva
enorme importància per a l’ecosistema mundial, o que constitueixen importants reserves d’aigua i així
asseguren altres formes de vida.

