INSCRIURE A LA
CLASSE DE RELIGIÓ
En aquesta darrera setmana s’ha generat novament en alguns mitjans
de comunicació la polèmica sobre la classe de religió, aprofitant el
currículum aprovat pel govern central amb motiu de l’aplicació de la
LOMCE, la nova llei d’ensenyament. El fals debat que es vol suscitar
intenta contraposar la classe de religió amb la catequesi, ridiculitzant
alguns continguts de la fe.
Hom té la impressió que les argumentacions etzibades per criticar la
classe de religió reforcen, en el fons, la convicció que aquesta assignatura
és prou important en ordre al creixement i la formació dels alumnes en
el context sociocultural del nostre país, de profundes arrels cristians.
Precisament, Mons. Saiz Meneses, en una carta dominical publicada
l’any 2005, ens recordava diversos motius pels quals és important aquesta
assignatura en el procés formatiu dels infants, adolescents i joves:
En primer lloc, es tracta d’una matèria que ajuda a la formació integral
dels alumnes, i es fa amb un caràcter sistemàtic i acadèmic. L’alumne
ha de rebre tots els ajuts necessaris per al seu creixement i per situarse davant la societat, valorant la pròpia tradició i els coneixement rebuts
i donant resposta als plantejaments profunds de l’ésser humà i al problema
del sentit últim de la vida.
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En segon lloc, l’ensenyament religiós recull un dret constitucional: el dret
dels pares a educar els seus fills d’acord amb les pròpies conviccions i
creences. Aquest dret està garantit tant per l’Església Catòlica com per
les altres confessions religioses corresponents.
En tercer lloc, aquesta assignatura ha de ser entesa com una síntesi de
fe i cultura, ja que la fe es viu en una cultura determinada i, en el
desenvolupament humà del creient, cal que s’integrin harmònicament
la cultura i la fe. L’escola esdevé el marc apropiat perquè l’alumne integri
en la seva formació humana la dimensió religiosa, que és inherent i pròpia
de l’ésser humà.
Des de la parròquia, doncs, animen els pares a demanar la classe de
religió per als seus fills, garantida a la pràctica en les escoles concertades
religioses, i oferta únicament en les escoles públiques. També des de la
Delegació d’Ensenyament de la diòcesi s’ofereix el suport i l’ajut necessaris
als pares que es puguin trobar en dificultats amb l’aplicació d’aquest
dret, per tal de cercar els millors camins de solució aplicant la llei vigent.

celebracions

activitats pastorals

◗ Missa de cloenda de la VI Setmana de la
Família. Aquest diumenge, a les 8 del vespre,
el Sr. Bisbe presideix la missa a la Catedral,
amb la participació de les famílies de la diòcesi,
com a cloenda dels actes organitzats a la diòcesi.
◗ Via Crucis. Cada divendres, a les 7 de la
tarda, a la Catedral es fa l’exercici del Via Crucis.
◗ Celebració de la Dominica laetare. El proper
diumenge, dia 15 de març, a les 11 del matí,
la Schola Cantorum de Terrassa organitza la
celebració de la Dominica laetare a les Esglésies
de Sant Pere. En aquesta ocasió presidirà la
celebració Mn. Joan Baburés, canonge de la
Catedral de Girona i Delegat Episcopal de Litúrgia
d’aquella diòcesi.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 2 de març,
en la missa de les 8 del vespre es va pregar per
l’etern descans dels nostres germans difunts
Joan Díaz Contreras, Magdalena Comerma
Armengol, Montserrat Morros Panés i Margarita
Roca Duran. Al cel siguin.

moviment de tresoreria

◗ Conferència del Sr. Bisbe. Aquest diumenge, a
les 6 de la tarda, a la Sala Capitular, Mons. Saiz
Meneses pronuncia la conferència sobre: L’amor,
missió de la família, en el marc de la VI Setmana de
la Família.
◗ Convivències de l’Esplai 0.5. El proper cap de
setmana, dies 14 i 15 de març, els infants i monitors
de l’esplai gaudiran de dos dies de convivència
enmig de la natura a Llinars del Vallès.
◗ Col·laboració en la restauració de la imatge del
Sant Crist. La restauració de la imatge del Sant Crist
continua a bon ritme. Les persones que hi vulguin
col·laborar poden fer-ho amb un donatiu al núm. de
compte 2100-3385-3122-00169536 o adquirint
estampes del Sant Crist que es venen a l’entrada
del temple.

agenda
◗ Pastoral de la Salut. Dilluns, dia 9 de març, a
les 6 de la tarda, a la Residència Sant Josep Oriol.
◗ Junta de la Federació. Dimecres, dia 11 de
març, a les 5 de la tarda. Seguidament, Cercle
d’Estudis a les 6, i missa a les 7.

FEBRER 2015
Entrades
Col·lecta 01/2
Col·lecta 08/2
Col.lecta 15/2
Col·lecta 22/2
Col·lecta Mans Unides
Quotes fixes
Assegurança
Cera i publicacions
Donatius
Total entrades

2.141,49
1.200,00
1.835,03
1.827,96
3.812,47
1.089,25
873,31
800,00
6.045,00
19.624,51

Despeses
Personal
Col·lecta Mans Unides
Neteja
Manteniment i Subministraments
Fons comú diocesà
Total sortides

2.553,07
3.812,47
2.619,07
5.939,19
4.406,98
19.330,78

Diferència

◗ Recollida d’aliments. Aquest cap de setmana té
lloc la recollida mensual d’aliments. En aquesta
ocasió es demana que es portin llaunes de tomàquet
i tonyina, llet i oli, que es distribuiran a les famílies
necessitades a través de Càritas.

293,73

CONFERÈNCIES QUARESMALS A LA CATEDRAL
• Dimecres vinent, dia 11 de març, a 2/4 de 9
del vespre: “La realitat de la pobresa ens colpeix”,
a càrrec del Sr. Salvador Obiols Gras, Director
General de Càritas Diocesana.
• El dimecres dia 18 de març, a 2/4 de 9 del
vespre: “Els fonaments de l’acció caritativa i
social”, a càrrec de Mons. Salvador Cristau Coll,
bisbe auxiliar.
• El dimecres dia 25 de març, a 2/4 de 9 del
vespre: “El compromís cristià amb els més
necessitats”, a càrrec de Mons. Josep Àngel Saiz
Meneses, bisbe de Terrassa.
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