iiSSES DE LA SETMANA
MONESTiR
Avui, diumenge: 8 i 12'30, esposos Esteve Badia i Dorotea Codiiianos i fill Josep; 11, Maria Oliveras Blanch; vespre, Feliu Colom Granatge.

OarroqüÍQi

Dilluns: 8'30 i lliure, intenció donant; vespre, Àngel Galera (Sagrada Família).
Dimarts: 8'30, Soletat Font Vda.
Soler; lliure, ànimes;
vespre,
Josep M.'' Moreno Forgas (Sagrada Família).
Dixecres: 8'30, família Coderch
Brunet; lliure, Eudald Bancells;
vespre, Gil Sadurní Jofre.
Dijous: 8'30, Antoni Palau; lliure,
família Martí Picola; vespre, Pilar Muntadas de Tubau.
Divendres: 8'30, Eiudald Casas Bonet; lliure, losep Vila Serra; vespre. Salvador Palmerola.
Dissabte: 8'30, esposos Padrós Escalé; lliure, a Sant Eudald en acció de gràcies; vespre. Mercè Espelt.
Diumenge: 8, Blanquita Garrido;
11, parròquia; 12'30, esposos Josep Coll i Maria Vilarrasa; vespre. Rosa Vilalta.
BON

PASTOR

Avui, diumenge: 9, difunts; 1130,
Maura Valdivieso; 1, Eudald Casanova Marquet; vespre, Josep
Boixader.
Dilluns: Josep M.'' Moreno Forgas.
Dimarts: Maria Fernàndez Hijón.
Dimecres: Animes en acció de
gràcies.
Dijous: Difunts.

(SUPUEMENTO DE HOJA DIOCESANA)

Ano LXVII

Domingo, 18 de septiembre de 1977

Núm. 3404 '

COMENÇA UN NOU CUBS
A partir d'ara ja no veurem les colles de mainada jugant per
places i carrers, empaitant-se entre els vianants o fent cabrioles
amb les bicicletes. Són a l'escola. Moltes mares podran reposar
un xic més i la serietat i el seny dels grans dominaran en el gran
sector dels "peatons".
Seria molt lamentable, però, que l'escola de la mainada es
reduís a això: un descans pels pares... (tenim els nens ben guardats...). La tasca delicada i trascendental que en ella es realitza
no pot deixar d'interessar fondament als pares, principalíssims
educadors dels seus fills. Preocupació que ha d'incloure l'educàció
de TOTA LA PERSONA... i no pas tan sols fixada en el seu creixement cultural.
Es per això que l'Escola serà una ajuda eficaç sempre que
els pares col·laborin estretament amb els educadors
9

Assistint a les reunions que per a ells s'organitzen.

® Cambiant impressions amb freqüència amb els educadors
sobre la marxa dels fills.
® IVIostrant interès per la tasca dels escolars, sigui quina sigui la seva edat. No s'hi val limitar-se a llegir les notes i resoldre la
papereta amb un premi o una lloança si són bones, o amb crits i
reganys si són dolentes.
/

Divendres: Intenció donant.
Dissabte: Mercè Tor.
Diumenge: 9, intenció donant;
1130, Teodoro Ardanaz; 1, Celestí Solanellas Llomà; vespre, Miquel Coderch.
SANT

JOSEP

OBRER

Avui, diumenge:
9, Marcel.lí
Dachs; 12'30, Emili Cubel (I aniversari).
Diumenge vinent: 9, Ramon Puig;
12'30, acció de gràcies.

® Encoratjant els fills en el seu treball sovint agobiant, aprenent a distingir quan les dificultats venen de la simple peresa, o
quan s'originen en problemes de caire més profund.
® Evitant les crítiques destructives sobre l'escola, sobretot
en presència dels fills. Davant de possibles irregularitats o errors
caldrà el diàleg sincer que desfaci els "malentesos" que sovint es
produeixen.
Resumint: Els pares han d'entrar activa i fondament en el món
de l'escola dels seus fills. Es una de les seves més greus responsabilitats.
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