PADRES E H U O S
No hace muchos días habtaba
con un grupo de madres de familia:
surgió la cuestíón de los hijos. Se
dijeron cosas muy interesantes que,
creo, nos puedan ayudar a todos a
fomar una actitud frente a este
problema.
( S U P L E M E N T O DE HOJA
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«De tanfo que queremos a los
hijos, los estropeamos». *fí los padres nos falta comprensión y querer
escuchart «sofaretodo a partir de los
14 aiios es necesaria una compenefración entre la família y la escueía». i:Hay que decirsiempre la verdad
y dar/es una explicación de las cosas
que les mandamos o ellos piden».
*Creemos demasiado a menudo que
nuestros hi/os jóvenes. són aún nines». «Los padres hemos de aprender é confiar en ellos, ya que la
mayoría de veces son dignes de tal
coníjanza*.

OIOCE8ANA)

Núni. 3102

A Tt T A

L'espectació d'un Messies per part d'Israel no la podem pas imaginar ni molt entusiasta ni mol autèntica.
Els profetes ens parlen dels «pobres de Yahvèh», una petita resta
d'Israel que esperava amb cor net i visió clara l'arribada del Salvador.
Al voltant d'aquesta resta, tota una gentada que havia perdut la veritable
perspectiva de la vinguda del Messies: uns no recordaven ja el sentit de
la seva pertinença al Poble de Déu, dipositari de les promeses d'un
Redemptor; altres n'havien falsejat el significat: quan vindrà aquell que
ens deslliurarà del poder de Roma i farà de nosaltres un poble gran com
ho era en temps de David?

Uo creo que, si queremos esta
comprensión, este dialogo con los
hijos, hemos de tomar la iniciativa
nosotros los mayores, ya que los
hijos la mayoría de veces estan muy
díspuestos. Hace falta, mucha falta
escuchar, dialogar, situarnos en su
lugar... y no tengamos miedo, ellos
tambien sabran escuchar, dialogar,
situarse en nuestro lugar....

D'entre el grup dels «pobres de Yahvèh, una persona en tipifica
tot l'afany de salvació que mantenien i l'esperança ferma que els feia
viure. Aquesta persona és Maria:
• la seva vida no va conèixer el corc de l'ambició ni l'agredolç de
la maldat; fou Immaculada.
• la seva espera intuia l'arribada d'Aquell que faria possible la llibertat
interior per a tots els qui no volguessin seguir esclaus de les passions.
Aparentment, potser avui els
tita resta». A vegades, però, les
haurem d'esperar el Senyor, com
il'lusió d'aconseguir una veritable
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FESTADELAPURISSIMA

A dos quarts de vuit del vespre,
al Monestir, rés del St. Rosari. A les
vuit, Missa cantada. Hi participarà
la «Capella de Santa Maria». En
acabar la Missa, es cantaran els
«Goigs de la Puríssima», mentre es
farà el besamans.

cristians són molt més que una «peaparences enganyen. Molts o pocs,
Maria amb la puresa de cor i amb la
llibertat interior.

tindrem

considerables,
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El proper dimarts, dia 8 , Festa de la Immaculada,
es farà una col·lecta extraordinària
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per aquest fi.

