
CULTURA RELIGIOSA

Fa ja uns anys, tot fent de professor de religió a un IES, un bon company, declarat
obertament agnòstic però profundament respectuós amb la fe, em digué; “A aquests
alumnes els expliques tu o ho faig jo què és el Via Crucis i el Rosari”. Es lamentava,
ja als anys 80-90, de la manca de cultura religiosa dels alumnes. D’aleshores ençà ha
plogut molt i aquest baix nivell de cultura religiosa ha anat en augment.

Què  està  passant  en  la  nostra  societat  europea?  No  és
quelcom  que  només  passa  aquí,  aquest  fenomen
antireligiós,  es  dona  en  moltes  nacions  i  països  de  la
comunitat europea. Cal dir, però, que el mal de molts no
ha de ser consol per ningú.

La inscripció a la classe de religió o formació religiosa (avui
ja  s’anomena  amb  altres  maneres)  va  tenint  una
considerable disminució comparada amb uns quants anys
enrere.  No dubtem de la capacitat,  esforç  i  voluntat dels
professorat d’aquesta assignatura en els nostres centres educatius.

Cal  ser  conscients  que  d’uns  anys  cap  aquí  s’inscriuen  als  nostres  centres
d’ensenyament  alumnes  de  diferents  confessions  religioses.  Però  això  no  pot  ser
obstacle per “oferir” a tot l’alumnat una formació d’aquestes diferents confessions.
Cap alumnes n’hauria de ser “exclòs” per raó de la confessió que ell  o la família
professen.

Aquests dies els germans musulmans celebren el mes del Ramadà, els cristians de
ritus oriental estan en la Quaresma i els cristians catòlics vivim el temps pasqual. Tot
això forma part d’un bagatge cultural que gaudim en el nostre poble. Tots n’hem de
ser conscients que aquesta pluralitat ens enriqueix. D’aquí la importància de conèixer
els ritus, dogmes, credos  i normes que regeixen aquestes distintes confessions.

Cal tenir en compte que no és possible comprendre molts aspectes de la història, de
l’art, de la cultura, de la realitat social i dels esdeveniments polítics del passat, sense
conèixer el paper, que en tot plegat, hi han tingut les religions. I per comprendre el
present suposa també apropar-se cognitivament i valorativament el fet religiós. I això
no  vol  dir  ser  o  no  practicants  d’una  o  altra  religió;  com  no  és  necessari  ser
monàrquic per entendre el paper històric jugat per les monarquies. Tampoc cal ser
cristià per reconèixer la rellevància que ha tingut el cristianisme en la història del món
durant segles.

L’escriptor i periodista Vicenç Lozano, enviat especial de TV3 al Vaticà durant molts
anys al parlar de l’art, i en concret del  romànic. Diu:
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“Es confonen, en els plans educatius, els conceptes d’educació confessional i escola
laica; així s’està creant generacions profundament incultes que de cap manera podran
entendre  mai  res  de  la  literatura,  història  i  art,  mancades  com  es  troben  de
referències històriques, culturals, socials i iconogràfiques relacionades amb la religió.
Si no se sap que els apòstols eren dotze i que hi ha quatre evangelistes, com es pot
comprendre un mural romànic o la Capella Sixtina”?

El saber no ocupa lloc i el saber religiós eixampla coneixements i ajuda a comprendre
la història i els esdeveniments de la humanitat.

*****************************

LECTORS

Portem ja un any en que no es senyalen els lectors
per les celebracions. La causa ha estat la pandèmia ja
que  no  podíem  demanar  que  una  persona  hagués
d’assistir a la celebració. Els que han fet aquest servei
sempre  s’han  ofert  al  moment  i  mai  hem  estat
mancats d’aquesta presència. Poc a poc anem tornant
a una certa normalitat, les persones podem assistir i
fer-nos  presents  al  culte.  Cal  que  entre  tots  anem
normalitzant  la  nostra  col·laboració  en  els  diferents
actes religiosos. El cor parroquial, n’és un exemple. Ens
cal potenciar més el voluntariat de lector. No sempre haurien de ser els mateixos i les
mateixes. Això si, no esperar el darrer moment; cal preparar la lectura. Com, ho hem
demanat moltes vegades, quan hi ha un funeral,  tot i  que l’ideal  sigui algú de la
família, cal que algú es presti per aquest servei.

CURS PREPARACIÓ MATRIMONI

S’hi  ha  alguna  parella  que  pensa  contraure  matrimoni
sagramental que ho comuniqui a la Parròquia a fi de poder
oferir aquesta preparació per mitjà d’un matrimoni que es
desplaça  on  sigui  necessari  o  fent  que  els  interessats
puguin assistir a  la preparació que es faci en una altra
parròquia del bisbat.

                INTENCIONS DE MISSES DEL 19 - 25 D’ABRIL

INFORMACIONS PARROQUIALS

Dilluns Dantis
Dimarts Josep Santaeularia Pujol
Dimecres    Josep i Francisca
Dijous    Dantis
Divendres    Dantis
Dissabte Ramon Morros i Maria Salat   /   Família Fernández 

Bontempini
Diumenge    12 h. Miquel Bureu


