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EL   PRIMER   DE   MAIG 

 
Ja fa uns quants anys que quan arriba aquesta diada fem memòria d’una realitat que forma part 
del tarannà de totes les persones (amb llàstima perquè moltes no en poden disposar) i que és el 
treball. Avui, 1 de Maig n’és la Festa del Treball. 
En totes les societats, siguin del color, de tendència política, home o dona que siguin...el treball és 
el mitjà, a través del qual, la persona col·labora en fer progressar la col·lectivitat en la que viu, 
s’alimenta, es culturalitza i s’esplaia, perquè conviu compartint amb els que l’envolten i junts fer 
avançar vers uns objectius proposats per aconseguir un benestar per a tots . Tot gràcies als 
recursos obtinguts a través del comerç que genera el que amb el treball de cadascú s’obté en 
favor d’un ram determinat que es desenvolupa conjuntament. Treballant, la persona es dignifica, 
es sent útil a la societat, col·labora en el bé de tots i afavoreix tirar endavant com a poble o nació 
vers objectius que poden concretar la identitat social de totes les zones habitades del planeta. 
El treball és el mitjà per desenvolupar la persona i el col·lectiu que forma amb els companys i 
companyes de feina; dins el nostre sistema de funcionar com a societat, es remunera el servei 
prestat amb el treball personal a través dels sous establerts. Igualment la responsabilitat que 
suposa tot això amb els deures i els drets que l’acompanyen, forma, tot plegat, la complexitat del 
sistema socio-laboral, que no sempre transcorre pel camí millor.  
Actualment com que està relacionat el treball, la producció,  la remuneració, la venda dels 
productes treballats, es complica la correcta direcció de tot plegat perquè sigui un just 
funcionament  
equitatiu entre tot el moviment laboral, el remuneratiu immediat dels treballadors, els deures dels 
compromisos del funcionament. 
Com que tot plegat està íntimament relacionat, és necessari que tothom qui està en actiu, sàpiga 
mantenir tant pels seus compromisos laborals com pel bon funcionament just en tot l’àmbit en el 
que repercuteix estar en actiu i pel bé de la societat. 
Amb tot constatem que en el dia d’avui i, en general, costa que funcioni. A més hi han autèntiques 
injustícies socials per part de les empreses que només miren els guanys. Per part dels inversors 
sospesen les entrades i, si cal, anul·len llocs de treball. Es cau fàcilment avui dia en el que diu el 
papa Francesc (tot i que ell es refereix als refugiats) ho aplico, també, a la nostra realitat social 
“ens quedem amb els números i ens oblidem que són persones”. 
L’atur està destruint les persones, famílies, la societat en general. S’enrareix la convivència, la 
política, els serveis d’atenció als ciutadans...Tot plegat ens col·loca al pol oposat al que hauríem 
d’estar. 
 Cal que els amos del poder i del diner es guardin del pecat de la indiferència, estimin el bé comú i 
vetllin per la justa distribució. I cal, també, que el qui tiren endavant les empreses treballant, siguin 
plenament  responsables i amb empenta lluitin perquè tothom pugui  
tenir una feina digna, i més, quan està justament remunerada.                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                         
Mn. Joaquim Rius     



  

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Jn 14,23-29 
 

Jesús se está despidiendo de sus discípulos. Los ve tristes y acobardados. Todos saben que 
están viviendo las últimas horas con su Maestro. ¿Qué sucederá cuando les falte? ¿A quién 
acudirán? ¿Quién los defenderá? Jesús quiere infundirles ánimo descubriéndoles sus últimos 
deseos. 
 

Que no se pierda mi Mensaje. Es el primer deseo de Jesús. Que no se olvide su 
Buena Noticia de Dios. Que sus seguidores mantengan siempre vivo el 
recuerdo del proyecto humanizador del Padre: ese “reino de Dios” del que les 
ha hablado tanto.  
Si le aman, esto es lo primero que han de cuidar: “el que me ama, guardará mi 
palabra...el que no me ama, no la guardará”. 
Después de veinte siglos, ¿qué hemos hecho del Evangelio de Jesús? ¿Lo 
guardamos fielmente o lo estamos manipulando desde nuestros propios 

intereses? ¿Lo acogemos en nuestro corazón o lo vamos olvidando? ¿Lo presentamos con 
autenticidad o lo ocultamos con nuestras doctrinas? 

El Padre os enviará en mi nombre un Defensor. Jesús no quiere que se queden huérfanos. No 
sentirán su ausencia. El Padre les enviará el Espíritu Santo que los defenderá de riesgo de 
desviarse de él. Este Espíritu que han captado en él, enviándolo hacia los pobres, los 
impulsará también a ellos en la misma dirección. 
El Espíritu les “enseñará” a comprender mejor todo lo que les ha enseñado. Les ayudará a 
profundizar cada vez más su Buena Noticia. Les “recordará” lo que le han escuchado. Los 
educará en su estilo de vida. 
Después de veinte siglos, ¿qué espíritu reina entre los cristianos? ¿Nos dejamos guiar por el 
Espíritu de Jesús? ¿Sabemos actualizar su Buena Noticia? ¿Vivimos atentos a los que sufren? 
¿Hacia dónde nos impulsa hoy su aliento renovador? 

Os doy mi paz. Jesús quiere que vivan con la misma paz que han podido ver en él, fruto de su 
unión íntima con el Padre. Les regala su paz. No es como la que les puede ofrecer el mundo. Es 
diferente. Nacerá en su corazón si acogen el Espíritu de Jesús. 
Esa es la paz que han de contagiar siempre que lleguen a un lugar. Lo primero que difundirán al 
anunciar el reino de Dios para abrir caminos a un mundo más sano y justo. Nunca han de perder 
esa paz. Jesús insiste: “Que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde”. 
Después de veinte siglos, ¿por qué nos paraliza el miedo al futuro? ¿Por qué tanto recelo ante la 
sociedad moderna? Hay mucha gente que tiene hambre de Jesús. El Papa Francisco es un 
regalo de Dios. Todo nos está invitando a caminar hacia una Iglesia más fiel a Jesús y a su 
Evangelio. No podemos quedarnos pasivos.                                                       
 
 José Antonio Pagola 
 
 

 
INTENCIONS  DE  MISSA DE LA SETMANA   

 

DISSABTE:30    20h.  

DIUMENGE: 1  11h. 
   13h. 

 Per tots els portants del Sant Crist, difunts. 
 Misa extremeña 

DILLUNS: 2  20h.  difunts família Rosell-Bosch 

DIMARTS: 3  20h.  

DIMECRES:4  20h.  

DIJOUS:5  20h.  difunts família Rosell-Closa 

DIVENDRES:6  20h.  

DISSABTE:7  20h.  

DIUMENGE:8                    11h. 
 13h. 

 Joaquima Bofill; Mª del Pilar Orriols Roldán 

 
 
 



 
 
 
 
REUNIONS 
DIMECRES, dia 4: a les 16’30h Grup de Catequistes. 
 
ESTUDI D’EVANGELI 
Recordem que els qui vulgueu aprofundir sobre el contingut de l’Evangeli per conèixer millor el 
missatge de Jesús, ens ho feu saber per fer la primera trobada i quedar d’acord amb la manera 
de treballar i funcionament del grup. 
 
CONDOLENÇA 
La donem als familiars del difunt: En Ramón Ruiz Cebrián. I desitgem que el  difunt gaudeixi de la 
Vida per sempre a la casa del Pare. 
 
RESULTAT DE LA COL·LECTA: 
 “AMB EL PAPA, PER UCRAÏNA”  
S’han recollit 466,18 €. Aquesta quantitat s’ingressarà en el compte corrent que s’ha indicat des 
del bisbat. 

 
 

AVUI  DIUMENGE  1ER  DEL  MES  COL·LECTA   
EXTRA   

 
 
 
 


