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MATRICULAR  A  LES  CLASSES  DE  RELIGIÓ 
 
Quan en aquests mesos arriba el temps de fer la pre-inscripció dels fills, a l’escola, per al proper 
curs, és el temps en que els pares han d’exercir ben lliurement el dret que tenen a que llurs fills 
puguin gaudir de la classe de Religió Catòlica, els qui ho vulguin. 
Molts pares pensen que en aquestes classes ensenyen els temes i amb el mateix estil pedagògic 
que potser se’ls va ensenyar a ells, d’aquí una certa reticència en matricular en aquesta 
assignatura. Cal tenir present el pas del temps i que el professorat ha estat preparat per aquest fi 
i no es tracte de professors tot terreny. 
També cal recordar que la majoria d’infants son batejats de petits i que els pares es van 
comprometre a educar-los en el coneixement de la fe catòlica per a poder optar lliurement, quan 
esdevinguessin adults, en seguir o no per aquest camí que, assumint-lo, fàcilment condueix a una 
catequesi en la parròquia per a conèixer més a Jesús, aprendre a pregar i a viure amb els valors 
de l’evangeli, a participar en les celebracions cristianes junt amb tota la comunitat eclesial. 
Continguts i actituds que no ensenya, en principi, l’escola sinó que li pertoca a la familia i a la 
comunitat parroquial. 
El buit moral i cultural religiós que pateixen molts joves i infants en la nostra societat d’avui l’hem 
d’evitar oferint recursos des de la responsabilitat d’adults en els diferents àmbits, com a pares, 
com a ciutadans o com a responsables de l’ensenyament cultural, o com a parròquia. 
Aquesta opció l’hem de fer com un deure que tenim envers les generacions que pugen, perquè 
amb coneixements, amb valors de vida morals i ètics, amb experiència joiosa de la fe cristiana i 
de la vida eclesial puguin anar trobant, des dels més petits fins als joves, criteris per a viure la 
vida amb un veritable sentit que faci actuar com a constructors d’un mon bo per a tothom, just i 
solidari. 
¿Què ofereixen les classes de religió catòlica?: 

- Una formació integral que els fa conèixer i avaluar millor el nostre mon. 
- El coneixement de Jesucrist i de l’Església presentat de forma ordenada i raonada i amb 

rigor pedagògic. 
- Referents i criteris morals que els ajuden a actuar més responsablement davant dels 

problemes que se’ls poden presentar. 
- Valorar acuradament les altres religions i establir un diàleg obert entre les diverses cultures 

de la nostra societat. 
Als pares, duna manera especial, és a qui pertoca preocupar-se de l’educació dels seus fills i si, a 
més, són cristians fora un greu descuit no preocupar-se d’una formació i educació adeqüada dels 
plançons de la família.                                                              
                                                                                                     Mn. Joaquim Rius 
 
 
 
 



COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY:  
                       MT 5, 1-12A                                     
 No es posible proponer la Buena Noticia de Jesús de cualquier forma. El Evangelio sólo se difunde desde actitudes evangélicas. 
Las bienaventuranzas nos indican el espíritu que ha de inspirar la actuación de la Iglesia mientras peregrina hacia el Padre. Las 
hemos de escuchar en actitud de conversión personal y comunitaria. Sólo así hemos de caminar hacia el futuro. 

Dichosa la Iglesia “pobre de espíritu” y de corazón sencillo, que actúa sin prepotencia ni arrogancia, sin 
riquezas ni esplendor, sostenida por la autoridad humilde de Jesús. De ella es el reino de Dios. 

Dichosa la Iglesia que “llora” con los que lloran y sufre al ser despojada de privilegios y poder, pues podrá 
compartir mejor la suerte de los perdedores y también el destino de Jesús. Un día será  ichosa la Iglesia 
que renuncia a imponerse por la fuerza, la coacción o el sometimiento, practicando siempre la 
mansedumbre de su Maestro y Señor. Heredará un día la tierra prometida. 

 

 

 

Dichosa la Iglesia que tiene “hambre y sed de justicia” dentro de sí misma y en el mundo entero, pues 
buscará su propia conversión y trabajará por una vida más justa y digna para todos, empezando por los 
últimos. Su anhelo será saciado por Dios. 

Dichosa la Iglesia compasiva que renuncia al rigorismo y prefiere la misericordia antes que los sacrificios, 
pues acogerá a los pecadores y no les ocultará la Buena Noticia de Jesús. Ella alcanzará de Dios 
misericordia. 

Dichosa la Iglesia de “corazón limpio” y conducta transparente, que no encubre sus pecados ni promueve 
el secretismo o la ambigüedad, pues caminará en la verdad de Jesús. Un día verá a Dios. 

Dichosa la Iglesia que “trabaja por la paz” y lucha contra las guerras, que aúna los corazones y siembra 
concordia, pues contagiará la paz de Jesús que el mundo no puede dar. Ella será hija de Dios. 

Dichosa la Iglesia que sufre hostilidad y persecución a causa de la justicia, sin rehuir el martirio, pues 
sabrá llorar con las víctimas y conocerá la cruz de Jesús. De ella es el reino de Dios. 

La sociedad actual necesita conocer comunidades cristianas marcadas por este espíritu de las 
bienaventuranzas. Sólo una Iglesia evangélica tiene autoridad y credibilidad para mostrar el rostro de 
Jesús a los hombres y mujeres de hoy.    José Antonio Pagola 

 INTENCIONS  DE  MISSA: 
 

DISSABTE :29 20h. Beneta Amigó 
DIUMENGE: 30 11h. 

13h. 
 

DILLUNS :31 20h. Pastor Fosalva 
DIMARTS :1 20h. Lolita Grego 
DIMECRES: 2  20h. Esposos Gabriel i Candelaria;Toni Garcia 
DIJOUS :3 20h.  
DIVENDRES: 4  20h.  
DISSABTE: 5 20h.  
DIUMENGE: 6                    11h. 

13h. 
 

 
 
 
 
 



 
       Aquest dissabte ha estat batejada: Cristina Linero Masclans. 

BAPTISME: 

      Donem gràcies a Déu. 
 
 

     DIMECRES 2, A les 21’30h. Grup de “Justícia i Pau” 
REUNIONS: 

     DIJOUS 3,  a les 20’30h. amb els pares dels infants de la  
                         Catequesi, al lloc de sempre. 
 
 

A    la celebració de l’eucaristia de les 20h. del dia 2 de  Febrer, s’entregaran les 
candeles i tot seguit farem la processó des de la sala “Tarrés” a l’església.  

CELEBRACIÓ DE LA CANDELERA 

 
 DISSABTE VINENT DIA 5

 

 , la missa de les 20 h. serà la familiar, amb la participació dels infants 
de la catequesi. 
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