Amb el catecisme a \a ma, el poble està més instruif i segur sobre'ls problemes de la humanitaf, què toies les escoles dels filosops,
i resolt la major part de les grans qüestions de la vida humana (D'
Àlembcrt).
Una ciència extensa i profunda condueix a la Religió (Bàcon).
No hi ha educació possible sens idees religioses. Sí estigués en
la necessitat de triar per a un noi entre saber llegir i saber resar diria: jque sàpiga resar! (Leyenvé).
La religió deu ésser la primera lliçó de cada dia. i,Pot haver-hi
moral millor que la de jesucrist? (Diderot).
Sens instrucció religiosa no hi ha .bon sistema d'educació-....
Crear escoles industrials sens cnsenyansa religiosa, es formar salvatjes. (Girardin, anticlerical).
La insiruccfó primària no serà bona ni socialment' útil, si no es
fondament religiosa. Es necessari que la educació popular sia donada en mig d'un ambient religiós; que les impressions i les costums
religioses se penetrin per totes parts. Si'l sacerdot se separa de!
mestre; si el mestre's considera rival, i no auxiliar del sacerdot, et
valor moral de la escola està perdut. (Quizot, protestant).
La cnsenyansa primària no donarà bons resultats si el clero no
exerceix en ella gran influència. (Discurs del protestant Thicos al
Parlament de Paris, any 1849).
No hi ha vcrdadera i saludable instrucció primària que no estiguí
basada en la religió....Que'ls mestres d'estudi aprenguin a subjectarse al Pàri'oco en la cnsenyansa religiosa, com se subjecten al Batlle;
que el Batlle i el Pàrroco son les dos grans autoritats de la escola
(Coüsin, protestant).
La Religió es la única base de la instrucció popular, conec Europa; i en lloc he vist bones escoles populars s'hi faltava la caritat
cristiana (Cousin, protestant).

En ei íemp® d'Advent
A les
Verb suprem, qui sorties
del si del Pare etern,
i amb ta naxensa portes
a tols els temps remei:
D'amor nostres cors omple,
de llum les nostres ments;
perquè dexant lo frèvol.
els ompli'l goig del cel.
Que quant el suprem jutge
al foc damni als dolents,

maiíines
i als bons cridi a la Glòria
pels seus mercxemcnts;
No en mig d'aquells fums negre*
siguem esca d'infern;
de Deu sinó amb la vista
del cel els goigs tastem,
Al Parc, al Fill i a Tú,
Sant Esperit a un temps
la glòria us sigui dada
per ara i sempre.
Amén, •
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