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1   DE   MAIG   DE   2014 
 

En ocasió d’aquesta data significativa per el món laboral en general, proposem reflexionar 
amb els membres dels grups dedicats a la pastoral obrera en les nostres diòcesis 
catalanes. 
 Mirant la situació actual  
- La situació laboral que estem patint és cada vegada més degradada: augmenten els 
abusos en la contractació i les jornades laborals, els salaris indignes i l’explotació de la mà 
d’obra. 
- L’atur és una veritable calamitat social. 
- Els i les treballadores amb sous miserables i persones en atur amb baixes prestacions 
que poden abocar a la marginació o l’exclusió social, quan s’esgoten. 
- La feina pels joves és una raresa i molts marxen del país. 
- Les persones treballadores immigrants veuen frustrat el seu projecte de vida quan perden 
la feina i no poden renovar els permisos de treball i residència. 
- Veiem com l’especulació financera i els governs, que actuen coma subdits, van liquidant 
els drets humansi desintegrant els valors comunitaris. 
- El que vivim no és només una crisi, és la voluntat de fer marxa enrere en les conquestes 
socials, laborals i democràtiques. 
- La desigualtat d’oportunitats i la precarietat que es dóna en alguns col·lectius de dones 
en tasques de la llar i la cura a les persones. 
- Vivim un domini dels mercats especulatius. Se’ns vol fer creure que l’economia és el més 
important, i que hem de sacrificar-ho tot, fins i tot les persones i els seus drets més 
fonamentals.  
 

 Valoració d’aquesta realitat 
- El treball és un dret, no un donatiu de beneficència, ni una loteria. Una societat en què el 
dret al treball esdevingui nul o es negui sistemàticament no pot aconseguir ni la seva 
legitimació ètica ni la pau social. 
- En aquest sentit, el pensament social de l’Església és clar i precís: “El treball és un dret 
fonamental i un bé per a la persona humana” (Concili Vaticà II, Gaudium et Spes, 26) 
“En la nostra societat, el treball juga un paper fonamental i decisiu en la vida personal, 
familiar i social. Quan les seves condicions es deterioren, tota la vida personal, familiar i 
social es veu afectada negativament” (“La pastoral obrera en toda l’Església”(p.19). 
“L’adoració de l’antic vedell d’or ha trobat una versió nova i despietada en el fetitxisme dels 
diners i en la dictadura de l’economia sense un rostre i sense un objectiu veritablement 
humà”(Evangeli Gaudium,55). 
- La política i els governs no poden dimitir de la seva funció fonamental de defensar els 
drets humans i socials més bàsics(el treball, l’habitatge, la sanitat, l’ensenyament) ni de 
controlar l’economia, que ha de se un mitjà al servei de les persones i no a l’inrevés. 
- Si no hi ha democràcia econòmica tampoc n’hi haurà de política. Si el sistema econòmic 
obliga a retallar els drets humans individuals i col·lectius, és que aquest sistema va en 
contra dels drets humans. 
 

 



 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Jn 20, 19-31 
 

Aterrados por la ejecución de Jesús, los discípulos se refugian en una casa conocida. De 
nuevo están reunidos, pero no está con ellos Jesús. En al comunidad hay un vacío que 
nadie puede llenar. Les falta Jesús. ¿A quién seguirán ahora? ¿Qué podrán hacer sin él? 
“Está anocheciendo” en Jerusalén y también en el corazón de los discípulos.  
 

Dentro de la casa, están “con las puertas cerradas” . Es una comunidad sin misión y sin 
horizonte, encerrada en sí misma, sin capacidad de acogida. Nadie piensa ya en salir por 
los caminos a anunciar el reino de Dios y curar la vida. Con las puertas cerradas no es 
posible acercarse al sufrimiento de las gentes.  
 

Los discípulos están llenos de “miedo a los judíos” . Es una comunidad paralizada por el 
miedo, en actitud defensiva. Solo  
ven hostilidad y rechazo por todas partes. Con miedo no es posible amar el mundo como 
lo amaba Jesús, ni infundir en nadie aliento y esperanza.  
 

De pronto, Jesús resucitado toma la iniciativa. Viene a rescatar a sus seguidores. “Entra en 
la casa y se pone en medio de ellos” . La pequeña comunidad comienza a transformarse. 
Del miedo pasan a la paz que les infunde Jesús. De la oscuridad de la noche pasan a la 
alegría de volver a verlo lleno de vida. De las puertas cerradas van a pasar pronto a la 
apertura de la misión.  
 

Jesús les habla poniendo en aquellos pobres hombres toda su confianza: “Como el Padre 
me ha enviado, así también os envío yo” . No les dice a quién se han de acercar, qué han 
de anunciar ni cómo han de actuar. Ya lo han podido aprender de él por los caminos de 
Galilea. Serán en el mundo lo que ha sido él.  
 

Jesús conoce la fragilidad de sus discípulos. Muchas veces les ha criticado su fe pequeña 
y vacilante. Necesitan la fuerza de su Espíritu para cumplir su misión. Por eso hace con 
ellos un gesto especial. No les impone las manos ni los bendice como a los enfermos. 
Exhala su aliento sobre ellos y les dice: “Recibid el Espíritu Santo” .  
 

Solo Jesús salvará a la Iglesia. Solo él nos liberará de los miedos que nos paralizan, 
romperá los esquemas aburridos en los que pretendemos encerrarlo, abrirá tantas puertas 
que hemos ido cerrando a lo largo de los siglos, enderezará tantos caminos que nos han 
desviado de él.  
 

Lo que se nos pide es reavivar mucho más en toda la Iglesia la confianza en Jesús 
resucitado, movilizarnos para ponerlo sin miedo en el centro de nuestras parroquias y 
comunidades, y concentrar todas nuestras fuerzas en escuchar bien lo que su Espíritu nos 
está diciendo hoy a sus seguidores y seguidoras. 
                                                                                                                               José-Antonio Pagola 

                                            

       LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT i SANT JORDI   
 
Dues dates per a tenir         
present en la nostra pregària 
als qui   són els patrons de la  
nostra nació, perquè ens donin  
força per anar endavant forjant  
el nostre futur amb els valors  
de l’evangeli dignitat, llibertat 
i pau, donat que són cristianes 
les arrels del nostre poble. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

https://www.google.es/url?q=http://cepasanjorge.centros.educa.jcyl.es/&sa=U&ei=Uz5SU4StFdHJ0AWn0oDQBQ&ved=0CD8Q9QEwCA&usg=AFQjCNESVjyKSt9Gohr5dfcvNj_CENPSiw
https://www.google.es/url?q=http://www.radioestel.com/blogs/avuiesfesta/arxius/447&sa=U&ei=Kz9SU_3kA4jI0AXE14CgDg&ved=0CEkQ9QEwDjg8&usg=AFQjCNGa2MLvQUYESCNq-wzc8snRi5-6Hg
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DISSABTE:26  20h. Pascua 

DIUMENGE:27  11h. 
   13h. 

Pascua 
Pascua 

DILLUNS: 28  20h. Mare de Déu de Montserrat.  
Juanjo Garriga Calonge; Montserrat Valero 
Ribas i Montserrat Brillas. 

DIMARTS: 29  20h. difunts família Ferré-Gaig  

DIMECRES: 30  20h. Sant Jordi 
Dolors i Quimeta; esposos Marcial Fuentes i 
Ana Nuñez. 

DIJOUS:1  8’45h. Missa a la Llar Ntra. Sra. de Lourdes 

DIVENDRES:2  20h. difunts família  Vila-Oliveras 

DISSABTE: 3  20h.  

DIUMENGE: 4                    11h. 
  
13h. 

Jaume Cartró; Jordi Toran Cortés i Jordi 
Toran Ferragut. 
 

 

 

BAPTISMES 
En la celebració eucarística de les 20h. del dissabte vinent dia  
3 de Maig, rebran el baptisme vuit infants que faran la primera comunió dintre d’aquest 
mes, i un germà més petit. Recordem de pregar per ells perquè siguin amics de Jesús. 
 
-Aquest dissabte 26, ha estat batejada: Carla Carnicero Castillo. Donem gràcies a Déu. 
 

CARAMELLES 
Aquest diumenge i a la Pl. Verdaguer, a les 12h. el cor “Lo Pom de Flors” oferirà la cantada 
de caramelles. 
 
FESTA DE LA “Cruz de Mayo” 
El  cap de setmana vinent la Casa regional de Extremadura  a St.Just, celebra la 
tradicional festivitat de “La Cruz de Mayo”en el local social de l’entitat. 

 

 
     
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 


