
 

 

 

BUTLLETÍ MENSUAL PER A MESTRES I PROFESSORS DE RELIGIÓ CATÒLICA 

Número 3 - Juliol-Agost 2015 

 SANTA TERESA 

I. FORMACIÓ 

 
Encíclica del Papa "Laudato Si'" 
 
El passat 10 desembre, el Papa Francesc va iniciar una etapa de catequesi 
sobre la família. La del dia 20 de maig es va centrar en l'educació familiar.  
 
Us recomanem la seva lectura. 

 

 

II. LECTURES  

 

Senyor del Món 
Robert Hugh Benson 
 
Una novela que el Papa Francesc ha recomanat, com a mínim dues vegades, 
i que serveix per a entendre el que està passant a casa nostra: "Gairebé com 
si fos una profecia, imagina el que succeirà. Aquest home, es deia Benson, es 
va convertir després al catolicisme i va fer molt de bé. Va veure precisament 
l'esperit de la mundanitat que ens porta a l'apostasia..." 
  
 

 
  
Roma, dolça llar 
Scott i Kimberly Hahn  
 
Jesucrist i l'Església Catòlica... amb els ulls d'un matrimoni protestant:  
"Scott i Kimberly Hahn -un matrimoni nord-americà- formats a l'Església 
presbiteriana, inicien un pelegrinatge espiritual que transforma tota la seva 
vida; és un camí de recerca de la veritat i adhesió a la voluntat divina..." 
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De la Kipà a la Creu 
Jean-Marie Elie Setbon 
 
Jesucrist i l'Església Catòlica... amb els ulls d'un jueu:  
"Els camins de Déu són misteriosos: volia ser cristià, però em vaig fer jueu 
ultraortodox i després jueu Hasid. El meu cor em portava cap a Jesús, però el 
meu cap es resistia i la meva identitat jueva pesava més..." 
 

 
  
El preu a pagar 
Joseph Fadelle  
 
Jesucrist i l'Església Catòlica... amb els ulls d'un musulmà:  
"Durant el servei militar, Mohammad, un jove musulmà iraquià membre 
d'una important família xiïta, descobreix amb horror que el seu company 
d'habitació és cristià..." 
 
  

 

 

 

 

III. INFORMACIONS 

  

Trobada Europea de Joves                                + Informació 
Convivència [ESO i Batxillerat]  
 
A partir dels 14 anys.  
Del 2 al 9 d'agost: 250 euros (tot inclòs) 
Del 5 al 9 d'agost: 180 euros (tot inclòs) 
 

 
  
Una passejada pel sostre de la Catedral de Vic 
Visita guiada 
 
L’incendi de la catedral de Sant Pere de Vic ocorregut l’any 1936 deixà el 
gran edifici sense sostre. L’any 1940, en cobrir-se de nou, els responsables 
de les obres enginyaren un extraordinari entramat d’envanets... 
 
Dissabte 11 de juliol, a les 11h. 
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IV. INFO CONCURS BÍBLIC DE CATALUNYA  

 

Aquest mes us informem sobre l'apartat Senyor, 
ensenya'ns a pregar de la nostra pàgina web. Hi 
trobareu pregàries de tot tipus que us podreu 
descarregar fàcilment: de lloança, de petició, de 
confiança, de misericòrdia, d'acció de gràcies...  
 
També posem a la vostra disposició l'opció de 
compartir les pregàries que us agraden. Només cal 
que ens envieu la vostra proposta i la publicarem 
indicant "aportada per...". Aquest pot ser un gran 
incentiu de cara als alumnes! 
 
e.mail: secretaria@concursbiblic.com 
 
 
 
Enllaç a l'arxiu de pregàries 
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