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“Benaurat qui 
troba en tu la seva
força i decideix en 
el seu cor el sant

viatge”                                                                                                                        
(Salm 84, 6)



Aquest salm ens proposa fer el sant viatge de la vida ben 
recolzants en la força divina, perquè

“per mi mateix, no sóc capaç de res”









realitat 
espiritual







Descentrar-se =
Viure descentrats



Sants = 
centrats en 

DÉU







Sant Viatge = 
créixer en 

amor















(Festival de joves a Merjugorje)

























Servent de DÉU











Compartir font 
d’enriquiment mutu





La humilitat impedeix fer el ridícul per atreure l'atenció, o controlar als
altres mitjançant crits i gestos grandiloqüents. L'acceptació renúncia al 
drama i permet una pluralitat calmada sense deixar-se marginar per les 

personalitats inflades, que per la seva pròpia inflació atreuen la discussió i 
l'atac. L'acceptació aporta pau mitjançant la inclusió més que el rebuig o la 
denúncia, oferint així la seguretat necessària per al desenvolupament de la 

racionalitat i l'intel·lecte.
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