Òndia, la teva habitació està molt ben endreça-

He posat els meus ninos a sota el llit.

da, Mariona! Què ha passat?

Ben fet.
He recollit la
meva roba.

He guardat els meus caramels en una capsa, tancats
amb clau.

Aviat seràs una
santa, germaneta.

En pots
veure a
l’església.

Què és un
sant?

Jo no vull ser
una estàtua!

Hi ha sants fantàstics, Mariona. A sant
Ignasi el van llençar
als lleons per ser
cristià.

Són estàtues
molt grans de guix
a sobre d’un pedestal.

No vull que se’m mengin els lleons!
Ni ha d’altres que han viscut una vida més tranquil·la i que tam bé
són sants.

És fantàstic
ser un sant.
La gent et demana
coses i tu,
amb l’ajut
de Déu,
els ajudes.

De veritat, mare, tots podem
ser sants?

Te n’adones Mariona? El teu
nom estarà al calendari.
Estarem orgullosos
de tu.

Sempre pensa en els
altres, està a punt
d’ajudar a
tothom.
El sento molt
a prop de Déu.

Un sant no és un superheroi, és algú que vol
viure l’evangeli, sabent
que no és perfecte que
com tots té defectes
i virtuts.

Jesús diu que l’únic
sant és Déu, el seu amor
no té fi.

Cada dia ens convida a provar
d’assemblar-nos més a Ell.
Alguns cops dius
que l’avi és un
sant.

Però l’altre dia es va discutir amb la iaia mentre ella conduïa.
No li agrada deixar-li
el cotxe.

Però avui sóc una mica
santa.
Bonica i sense defectes, eh, mare?

Ah sí, ets una mica
Santa? Doncs coneixes
la història d’una santa
a qui el seu germà li
feia pessigolles al peu
amb una ploma
d’oca ?

I tu, coneixes
persones que et
facin pensar en
els sants?
Pots parlar de
tot això amb la
teva família i
amb el teu grup
de catequesi.

