Ak Benn

Un pas més... avancem!
Gener 2022

Núm. 90

AVENIR, Desitjos, desitjos...
SOM-HI?
Bon 2022
Bon 1443
Però abans de res, estrenyem els colzes.
Més: ajuntem els nostres cors.
I un desafiament: crear lligams.

Perquè al Nord ENS HAN ROBAT EL NADAL
Pouem en els nostres actes el sentit del ______ .
Un missatge de ______: fer-se solidari en les accions per socórrer els
més pobres.
Molts no tenen l’ocasió de fer la festa de ______com els altres. A més a
més la pandèmia els ha enfonsat en la precarietat...
Mes que tot altra moment, _______ hauria de ser el dia de la joia i de
felicitat i de visitar-nos. I si no hi ha visita a fer, hi ha un acolliment
possible.

Al Sud ENS HAN ROBAT ÀFRICA
Oh mon petit nounou...si joli, si
gentil...Et le lion de la teranga, jaloux
à se cogner contre un iglou
Compte! : ens robaran els nostres braços, els nostres cors, les nostres
ganes d’anar vers aquell o aquella o al que és diferent!! Coratge, 2022
ens espera. Desvetllem-nos. SOM-HI?
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EL NORD I EL SUD ES TROBEN
Núm. 0 de la revista Ak Benn del 1999

A la revista Núm. 44 de gener del 2010

Enllaç a la pàgina d’internet
d’Amics d’ak benn:
www.ak-benn.eu
• 30 anys de presència dels germans de TAIZÉ al Senegal.
• 27 anys d’AK BENN.

• 25 anys de la Revista Ak Benn (Núm. 90 de gener del 2022)
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ELS DIVENDRES DE KËR TAIZÉ
de cada setmana han deixat petja dins la nostra nova casa.

Edgar Morin:

“La consciència ecològica ve d’una amenaça, no d’una
esperança; ens porta a repensar no solament la nostra relació amb la natura, sinó la nostra
història i la nostra civilització”.

Camille Etienne:
“Ens han desconfinat els nostres cossos,
caldrà desconfinar la nostra mandra”.

Germain Dasylva

Jean-Marc Jancovici
“Una de les lliçons que podem treure
d’aquesta crisis, és la capacitat que té la
població en acceptar els canvis
importants des del moment que
comprèn que es tracta d’una urgència
vital”.

“OMS, La caixa d’eines per fer el món més
habitable: el treball i els intercanvis més
justos.”

Pablo Servigne

• Uns cursos d’economia per
entrar a l’escola de Gaël
Giraud.
• Les eòliques. Puja-hi al
damunt si t’hi atreveixes
• No ho oblidis pas: I han
bones notícies del planeta
•

“ Cal resistir a la lògica que fa de la
natura i dels drets humans unes
variables que s’ajustin a la cursa del
profit. És doncs al voltant de la justícia
mediambiental que cal reconstruir les
nostres societats”.

Els que ho han fet:
L’equip d’Ak Benn, BP 4127, Dakar, Senegal Tél.: (221) 33 827 23 08
Mail: akbenn1@gmail.com http://akbenn.blogspot.com
També: www.taize.fr entrades en català: Els germans al Senegal
i en francès: Les frères au Sénégal
- Versió i edició en català : Amics d’ak benn
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français

