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N.40
ANY XVIII

No només digne sinó també decent. Com  
cada any, l’Organització Internacional del 
Treball (OIT) i altres organitzacions que hi  
col·laboren promouen, el dia 7 d’octubre i ar- 
reu del món, la Jornada Mundial pel Treball  
decent amb una retribució digna. Aquest  
any, malauradament, la Jornada conti- 
nua emmarcada en la crisi de la pandè-
mia del coronavirus i per les seves dramà- 
tiques conseqüències en el món del treball.

Déu, al crear l’home li va encarregar la 
missió de vetllar per la creació i sotmetre 
la natura, no pas com un càstig, sinó com 
a col·laboració a la seva obra crea do ra, 
com a imatges seves que som: «Déu di- 

gué: “Fem l’home a imatge nostra, sem-
blant a nosaltres, i que sotmeti els peixos 
del mar, els ocells del cel, el bestiar, i tota 
la terra amb les bestioles que s’hi arrosse-
guen”. Déu va crear l’home a imatge se- 
va, el va crear a imatge de Déu, creà l’ho- 
me i la dona» (Gn 1,26-27).

Això implica que totes les persones han 
de tenir l’oportunitat de realitzar una acti-
vitat productiva que aporti un ingrés just,  
seguretat en el lloc de treball i protecció  
social per a les famílies; que ofereixi mi-
llors perspectives de desenvolupament 
personal i afavoreixi la integració social, 
és a dir un treball digne i decent. 

Per tant, el fet únic de l’ocupació no és su- 
ficient, aquesta ha de ser una ocupació de  
qualitat, ben remunerada, que repercu-
teixi de manera positiva en la vida dels tre- 
balladors i en el creixement de l’econo-
mia. 

El passat mes de juny, a través d’un vídeo-  
missatge, el papa Francesc va demanar  
a l’Organització Internacional del Treball  
(OIT) i a les autoritats relacionades amb 
aquests temes, solucions per sortir de 
l’actual crisi laboral «buscant el bé co-
mú», i prioritzant «els treballadors que es  
troben en els marges del món de la feina».

Va dir també que resulta necessari evi-
tar caure en la situació i els problemes 
que van caracteritzar el panorama previ  
a la pandèmia, com «el consumisme cec 
i la negació de les evidències que apun-
ten a la discriminació dels nostres ger-
mans i germanes considerats com “d’un 
sol ús” en la nostra societat». 

Per això, va comminar a fer front a aquests  
desafiaments buscant solucions que aju- 
din a construir un nou futur «fundat en 
condicions laborals decents i dignes, 
que provinguin d’una negociació col·lec-
tiva, i que promoguin el bé comú». 

Jesús, el Senyor, ens mostra el camí per 
superar les dificultats amb els seus en-
senyaments i també amb les seves pa-
ràboles, com la del bon samarità, la dels 
vinyaters que volen treballar i no troben 
feina, etc. És molt important mantenir  
l’esperança i esmerçar les nostres forces  
per construir un món més just i fraternal, el  
seu Regne, tal i com demanem en el Pare- 
nostre, un món en el que tots puguin rea-
litzar-se com a persones humanes amb 
un treball just i digne.

Hi ha un treball digne?
CARTA DOMINICAL  † SALVADOR CRISTAU I COLL

Administrador diocesà de Terrassa
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ENTREVISTA

STEVE PARKHURST

El missioner evangèlic Steve Parkhurst 
és un lingüista nordamericà especia-
litzat en la traducció de la Bíblia que va 
arribar a l’Estat espanyol, procedent de 
Mèxic —on va conèixer la seva esposa,  
que treballava amb persones sordes—,  
per fer la traducció de la Bíblia a la Llen- 
gua de Signes Catalana i Espanyola en un  
projecte amb membres de l’Església Evan- 
gèlica i la Catòlica, de la Pastoral del Sord.  
L’està coordinant en una edició conjun-
ta, que sens dubte és un clar exercici d’e- 
cumenisme pràctic, setmanalment te- 
nen una sessió conjunta de treball.

Com evoluciona la traducció?
A bon ritme, tenint en compte que abans  
de ser publicada al web (www.biblialselsc. 
org) cal que superi diverses etapes: tra- 
ducció, validació, producció amb imat-
ges de vídeo i difusió per fer-ho arribar  
a les persones sordes. El primer esbor - 
rany del Nou Testament està acabat en  
un 92%; ara falta repassar- lo per ajus-
tar-lo bé al seu sentit més exacte —ja 
tenim publicat el 42% del NT, a més d’al-
gunes parts del Gènesi i altres passat-
ges de l’AT—. L’enregistrament el fem 
en animació 3D virtual; no obstant, do-
nen molta feina d’aquesta manera i al-
guns ho fem amb persones reals. D’al-
gun signe, si cal, fem dues versions, una 
evangèlica i una altra catòlica.

Per què serà d’un gran ajut per a les 
persones sordes?
Perquè ara poden conèixer la Bíblia sen- 
se barreres: la poden entendre en la se- 
va pròpia llengua signada, sense que hi 
hagi d’haver cap persona que la rein-
terpreti per a ells. La coneixen de mane- 
ra natural, sense que estigui traduïda li- 
teralment, per paraules, sinó per context.

T’ha ajudat a créixer en la fe, la traduc- 
ció de la Bíblia?
I tant! He llegit la Bíblia en la seva totali-
tat unes 30 vegades. El fet de treballar el  
text per a reinterpretar-lo i reimaginar- 
lo amb altres paraules i gestos m’ajuda 
clarament a evolucionar en la meva  
fe. Entenc molt millor el significat del text,  
és clar!

Òscar Bardají i Martín

Ecumenisme 
pràctic Un religiós, fets ja els vuitanta tres 

anys, celebrà, fa unes setmanes, el 
cinquantè aniversari de la seva or-
denació presbiteral. «L’Esperit del Se-
nyor Déu reposa sobre meu, / perquè 
el Senyor m’ha ungit. / M’ha enviat a 
portar la bona nova als pobres, / a cu- 
rar els cors abatuts, / a proclamar als 
captius la llibertat / i als presos el re-
torn de la llum, / a proclamar l’any de 
gràcia del Senyor, / el dia que el nos-
tre Déu farà justícia, / a consolar tots 
els qui estan de dol» (Is 61,1-2).

Moment de records i d’acció de grà- 
cies. Records de persones, dels altres  
companys que amb ell s’ordenaren,  
alguns ja traspassats, de tota la gent 
estimada que va participar en la se-
va primera missa: pares, germans, 
oncles, cosins i tants amics; els vol 
agrair, diu, «la seva companyia, la se- 
va comprensió i els continuats bons 
ànims en tota ocasió». Records de to- 
tes les persones «que han estat en con- 
tacte amb mi, mitjançant el meu ser- 
vei sacerdotal. Demano perdó a les 
persones a les quals he fallat i dono  
gràcies a aquelles que he pogut servir».

Temps, també, de refer el camí vo- 
cacional. Quan va sentir la crida, eren  
altres temps, amb altres mediacions,  
però el Senyor que convidava al se- 

Vaig rumiar-hi i...
guiment, és el mateix d’ara, i de sem-
pre. Ho explica així: «Tenia uns nou 
anys i una senyora amiga de la famí- 
lia em preguntava si volia ser metge i  
jo responia amb un sí decidit però 
dins meu em sorgia afegir: d’ànimes.  
Què sabia jo llavors de metges i d’à-
ni mes. Als dotze anys estudiàvem els  
evangelis i em va captar la paràbola  
dels talents, què faria jo amb els meus?  
Els diumenges, a la tarda, anava a aju- 
dar a la catequesi d’un grup d’immi-
grants. 

Intentava fer rendir els talents. Als 
quinze anys teníem una estona de 
pregària i dèiem una pregària en 
què es demanava que el Senyor en-
viés operaris a la seves messes, és el  
que Jesús proposà en veure tanta co- 
llita i ben pocs operaris. Finalment, en  
els exercicis de sant Ignasi del dar-
rer curs em van interpel·lar unes pre-
guntes inicials: Què ha fet Crist per a 
tu? Què faig per a Ell? Què puc fer per 
a Ell? Vaig rumiar-hi… i en això estic 
encara». «De què servirà, germans 
meus, que algú digui que té fe si no  
ho demostra amb les obres? Pot sal-
var-lo, potser, aquesta fe? (…). Així pas- 
sa també amb la fe: si no es demos-
tra amb les obres, la fe tota sola és 
morta» (Jm 2,14.17).

GLOSSA
   

Lectures 
de la missa 
diària  
i santoral
4.  Dilluns (lit. hores: 3a setm.) 
[Jo 1,1-2,1.11 / Sl: Jo 2 / Lc 10,25-37].  
Sant Francesc d’Assís (1182-1226),  
iniciador del franciscanisme  
(OFM...), defensor dels llocs sants  
i patró dels ecologistes, els ve-
terinaris i els pessebristes. Sant 
Petroni, bisbe; santa Àurea, vg. 

5.  Dimarts [Dt 8,7-18 / Sl: 1Cr  
29 / 2Co 5,17-21 / Mt 7,7-11]. Témpo - 
res d’acció de gràcies i de pe- 
tició. Sant Froilà, bisbe de Lleó; 
sant Atilà, bisbe de Zamora;  
santa Caritina, vg.; santa Faus-
tina Kowalska, vg. polonesa,  
apòstol de la Divina Misericòr-
dia.

6. K Dimecres [Jo 4,1-11 / Sl 85 / Lc 
 11,1-4]. Sant Bru (Colònia, 1035 -  
Squillace, 1101), prev., retirat al 
desert de Chartreuse, fund. Car- 
toixans (Ocart). Sant Emili, mr.; 
santa Fe, vg. i mr.; santa Maria 
de les Cinc Llagues, vg. francis- 
cana. 

7.  Dijous [Ml 3,13-4,2a / Sl 1 / Lc 
11,5-13]. Mare de Déu del Roser, 
commemoració de la victòria 
de Lepant (1571). Sant Marc, pa-
pa (romà, 336); sant Sergi, mr.; 
santa Julita, vg. i mr.

8. K Divendres [Jl 1,13-15;2,1-2 / 
Sl 9 / Lc 11,15-26]. Sant Simeó el 
Just, profeta; sant Demetri, mr.; 
santa Taïs, penitent. 

9. K Dissabte [Jl 4,12-21 / Sl 96 /  
Lc 11,27-28]. Sant Dionís, primer  
bisbe de París, romà, i companys  
clergues, mrs. (s. III); sant Joan 
Leonardi (Lucca, 1541 - Roma, 
1609), prev., fund. Sant Abraham  
(s. XIX aC), patriarca, pare en la 
fe; sant Lluís Bertran, prev. do-
minic, de València, missioner a  
Amèrica.

10. K † Diumenge vinent, XXVIII 
de durant l’any (lit. hores: 4a 
setm.) [Sv 7,7-11 / Sl 89 / He 4, 
12-13 / Mc 10,17-30 (o bé: Mc 10, 
17-27]. Mare de Déu del Remei.  
Sant Tomàs de Villanueva (1486- 
1555), bisbe de Va- 
lència (agustinià), 
de Fuenllana. Sant 
Sabí, ermità al Piri- 
neu.

 ENRIC PUIG JOFRA , SJ

« Prosperitats en la nostra 
comunitat sorda»

Amb motiu del Dia Internacional de 
les Persones Sordes que a Catalu-
nya celebrem l’1 i 2 d’octubre, amb el 
lema «Celebrant la prosperitat de la 
comunitat sorda», volem compartir 
«prosperitats» que hem experimen-
tat en la nostra comunitat sorda.

El centre de la nostra activitat pas-
toral és la Missa Dominical que no 
hem deixat de celebrar tots els dis-
sabtes i vigílies a les 18.30 h. Els sords 
poden participar-hi presencialment 
o seguir-la en directe i en diferit, grà-
cies a www.nazaret.tv.

Les «dificultats» han esdevingut una  
oportunitat per renovar el web www.
pastoraldelsord.org poten ciant-ne  
l’ús com a eina d’evangelit zació, de tro- 
bades de formació online, oferint-hi ma- 
terials nous que poden fer molt de bé.

Amb els més grans, oferim l’atenció 
personalitzada, visitant-los a casa o 
gràcies a videotrucades que per- 
meten superar distàncies. Els que més  
participen presencialment són els 
més joves, però seguim oferint les for- 
macions en doble modalitat, presen-
cial i virtual.

Us demanem una pregària pels 
projectes del nou curs. 

Podeu trobar més informació al web  
o adreçar-vos als mossens, els di-
marts, dijous o dissabtes a la tarda, 
als locals de la parròquia de Santa  
Teresa de l’Infant Jesús (c/ Benet Mer- 
cadé 25, Barcelona), tel.: 619 672 691 
(SMS, WhatsApp...), 

pastoralsord@arqbcn.org
facebook.com/PastoraldelSordo
twitter.com/PastoraldelSord

PASTORAL DEL SORD DE BARCELONA

MN. XAVIER PAGÈS I CASTAÑER
Consiliari de l’atenció pastoral a les persones sordes

http://www.biblialselsc.org
http://www.biblialselsc.org
mailto:pastoralsord@arqbcn.org
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COMENTARI

Lectura del llibre del Gènesi (Gn 2,18-24)
El Senyor-Déu digué: «No seria bo que l’home estigués  
sol. Li faré qui l’ajudi i l’acompanyi». El Senyor-Déu 
modelà amb terra totes les bèsties salvatges i 
tots els ocells, i els presentà a l’home, a veure quin 
nom els donaria: el nom que l’home donava a ca-
da un dels animals, era el seu nom. L’home donà el 
nom a cadascun dels animals domèstics i salvat-
ges i a cadascun del ocells, però no en trobà cap 
capaç d’ajudar-lo i de fer-li companyia. Llavors el 
Senyor-Déu va fer caure l’home en un son profund. 
Quan quedà adormit, li prengué una de les coste-
lles i omplí amb carn el buit que havia deixat. Des-
prés, de la costella que havia pres, el Senyor-Déu 
va fer-ne la dona, i la presentà a l’home. L’home di-
gué: «Aquesta sí que és os dels meus ossos i carn de 
la meva carn. El seu nom serà l’esposa, perquè ha 
estat presa de l’espòs». Per això l’home deixa el pa-
re i la mare per unir-se a la seva esposa, i, des d’a - 
quell moment, ells dos formen una sola família.

Salm responsorial (127)
R. Que el Senyor ens beneeixi tota la vida.
Feliç tu, fidel del Senyor, / que vius seguint els seus 
camins. / Menjaràs del fruit del teu treball, / seràs 
feliç i tindràs sort. R.
La teva esposa fruitarà com una parra, / dins la in-
timitat de casa teva; / veuràs els fills com plançons 
d’olivera / al voltant de la taula. R.
És així com els fidels del Senyor seran beneïts. / Que 
el Senyor et beneeixi des de Sió. / Que tota la vida 
puguis veure / prosperar Jerusalem. R.
Que puguis veure els fills dels teus fills. / Pau a Is-
rael! R.

Lectura de la carta als cristians hebreus (He 2,9-11)
Germans, Jesús, abaixat, va ser posat un moment 
per sota dels àngels, però, ara, després de la passió  
i la mort, el veiem coronat de glòria i de prestigi;  
perquè Déu, que ens estima, va voler que morís per  
tots. Déu, que ho ha creat tot i ho ha destinat tot a ell 
mateix, volia portar molts fills a la glòria, i conve nia 
que aquell qui els havia de guiar a la salvació fos  
consagrat pels sofriments. Tant el qui santifica com 
els qui són santificats tenen un mateix pare, i per 
això no s’avergonyeix d’anomenar-los germans.

  Lectura de l’Evangeli segons sant Marc  
(Mc 10,2-16)

En aquell temps, els fariseus anaren a trobar Jesús 
per provar-lo, i li preguntaren si el marit es pot divor- 
ciar de la seva dona. Ell els preguntà: «¿Què us va 
ordenar Moisès?» Li respongueren: «Moisès permet  
de donar a l’esposa un document de divorci i sepa-
rar-se». Jesús els digué: «Moisès va escriure aquesta 
prescripció perquè sou tan durs de cor. Però al prin- 
cipi Déu creà l’home i la dona. Per això deixa el pa-
re i la mare, per unir-se a la seva esposa, i ells dos 
formen una sola família. Per tant, ja no són dos, si-
nó una sola família. Allò que Déu ha unit, l’home no 
ho pot separar». Un cop a casa, els deixebles tor- 
naren a preguntar-li sobre això mateix. Jesús els 
diu: «Aquell qui es divorcia de la seva dona i es ca-
sa amb una altra comet adulteri contra la primera, 
i si la dona es divorcia del seu marit i es casa amb 
un altre, comet adulteri».
  La gent portava a Jesús uns nens perquè els im-
posés les mans, però els deixebles renyaven els qui 
els havien portat. A Jesús li sabé greu que els renyes-
sin, i els digué: «Deixeu venir els nens, no els exclo-
gueu, el Regne de Déu és per als qui són com ells. Us 
ho dic amb tota veritat: Qui no rebi el Regne de Déu  
com el rep un nen, no hi entrarà pas». I els prenia als 
braços i els beneïa imposant-los les mans.

Lectura del libro del Génesis (Gén 2,18-24)
El Señor Dios se dijo: «No es bueno que el hombre es- 
té solo; voy a hacerle a alguien como él, que le ayu- 
de». Entonces el Señor Dios modeló de la tierra to-
das las bestias del campo y todos los pájaros del 
cielo, y se los presentó a Adán, para ver qué nombre  
les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que 
Adán le pusiera. Así Adán puso nombre a todos los 
ganados, a los pájaros del cielo y a las bestias del 
campo; pero no encontró ninguno como él, que le 
ayudase. Entonces el Señor Dios hizo caer un letar-
go sobre Adán, que se durmió; le sacó una costilla,  
y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios formó, 
de la costilla que había sacado de Adán, una mu- 
jer, y se la presentó a Adán. Adán dijo: «¡Esta sí que 
es hueso de mis huesos y carne de mi carne! Su 
nombre será “mujer”, porque ha salido del varón».  
Por eso abandonará el varón a su padre y a su ma-
dre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola  
carne.

Salmo responsorial (127)
R.  Que el Señor nos bendiga todos los días de nues-

tra vida.
Dichoso el que teme al Señor / y sigue sus caminos. /  
Comerás del fruto de tu trabajo, / serás dichoso, te  
irá bien. R.
Tu mujer, como parra fecunda, / en medio de tu ca- 
sa; / tus hijos, como renuevos de olivo, / alrededor de  
tu mesa. R.
Esta es la bendición del hombre / que teme al Se-
ñor. / Que el Señor te bendiga desde Sión, / que veas  
la prosperidad de Jerusalén / todos los días de tu 
vida. R.
Que veas a los hijos de tus hijos. / ¡Paz a Israel! R.

Lectura de la carta a los Hebreos (Heb 2,9-11)
Hermanos: Al que Dios había hecho un poco inferior 
a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de  
gloria y honor por su pasión y muerte. Pues, por la 
gracia de Dios, gustó la muerte por todos. Convenía  
que aquel, para quien y por quien existe todo, lleva-
ra muchos hijos a la gloria perfeccionando median- 
te el sufrimiento al jefe que iba a guiarlos a la salva-
ción. El santificador y los santificados proceden todos  
del mismo. Por eso no se avergüenza de llamarlos her- 
manos.  

  Lectura del santo Evangelio según san Marcos  
(Mc 10,2-16)

En aquel tiempo, acercándose unos fariseos, pre-
guntaban a Jesús para ponerlo a prueba: «¿Le es 
lícito al hombre repudiar a su mujer?». Él les replicó:  
«¿Qué os ha mandado Moisés?». Contestaron: «Moi-
sés permitió escribir el acta de divorcio y repudiar-
la». Jesús les dijo: «Por la dureza de vuestro corazón  
dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio 
de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso 
dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá 
a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo  
que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que 
Dios ha unido, que no lo separe el hombre». En casa,  
los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mis-
mo. Él les dijo: «Si uno repudia a su mujer y se casa  
con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella  
repudia a su marido y se casa con otro, comete adul- 
terio».
  Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pe-
ro los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se 
enfadó y les dijo: «Dejad que los niños se acerquen  
a mí: no se lo impidáis, pues de los que son como  
ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no  
reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en  
él». Y tomándolos en brazos los bendecía imponién-
doles las manos.

DIUMENGE X X VI I  DE DUR ANT L’ANY

D’una forma molt plàstica el text bíblic ens 
expressa que la persona no té el seu lloc 
entre animals, sinó entre les altres perso-
nes. L’ésser humà no és creat com un és-
ser solitari o aïllat. Déu crea les persones a 
la seva imatge i semblança. El Déu Trini tat, 
comunitat de persones, crea la humanitat  
com a comunitat de persones. La parella  
humana, d’home i dona, són l’expressió 
més bàsica d’aquesta comunitat, segons 
el text de Gènesi.

«Os dels meus ossos i carn de la meva 
carn» expressa, en el llenguatge bíblic, la 
similitud i compenetració entre les perso-
nes; i «seran els dos una sola carn» expres-
sa la unió entre les persones. D’aquesta 
manera el text està mostrant-nos la unió 
i la igualtat entre els membres de la pare- 
lla humana.

D’altra banda, la Llei de Moisès permet 
el divorci (cf. Dt 24), a l’igual que tota la le-
gislació grecoromana antiga. En temps de 
Jesús hi havia dues tendències farisees  
d’interpretació d’aquesta llei. Una de més 
rigorista i una altra de més acomodatícia  
a les necessitats de la societat. Les dues  
tendències divergien a l’hora de veure qui- 
nes condicions s’han de donar perquè el di- 
vorci sigui acceptable.

En aquest punt, Jesús se separa de les 
dues tendències: de la rigorista i de la més 
flexible. Enfront dels costums grecoromans,  
i enfront dels propis costums jueus, Jesús 
nega que el divorci sigui conforme a la vo-
luntat de Déu, expressada en el llibre del 
Gènesi: «els va crear home i dona; per això 
l’home deixa el pare i la seva mare, s’uni-
rà a la seva dona, i seran els dos una so-
la carn». I conclou Jesús: «Allò que Déu ha 
unit, l’home no ho pot separar … (per tant) 
si un es divorcia i es casa amb una altra, 
comet adulteri». Amb això el costum cristià 
se separa de la resta de praxis, tant de la 
jueva com de la pagana. Constitueix una 
especificitat del cristianisme, estipulada 
pel propi Jesús.

No totes les parelles, fins i tot cristianes, 
arriben igualment preparades al matrimo- 
ni; i no totes les persones tenen la madu re-
sa humana i la maduresa de fe necessà-
ries per viure coherentment el matrimoni  
com a sagrament. D’aquí se segueix el gran  
nombre de separacions i de divorcis civils. 
Com a cristians no podem deixar de con-
templar la vocació a la fidelitat, que Déu 
adreça a tots els matrimonis. Tampoc po-
dem deixar de pregar per tal de demanar 
a Déu la gràcia d’aquesta fidelitat sobre to-
tes les parelles que han volgut celebrar el  
matrimoni com a sagrament de la unió per- 
pètua de Crist amb l’Església.

« Allò que Déu  
ha unit, l’home  
no ho pot separar»
JORDI LATORRE, SDB
Director de l’ISCR Don Bosco
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setembre, Mons. Cristau presidí la 
Missa a Santa Maria de Barberà i a 
la romànica de Sabadell (Sant Jordi)  
en l’inici de curs d’aquestes parrò-
quies amb Mn. Josep M. Cot com a Ad- 
ministrador parroquial.

Xerrada sobre el Papa i la conversió 
ecològica de l’Església. El dijous 16 de 
setembre, la Parròquia de Sant Pere 
d’Octavià va organitzar una confe-
rència sobre la conversió ecològica. 
La ponent convidada va ser Sílvia Al-
bareda, biòloga, experta en sosteni-
bilitat, Doctora en Teologia. 

Vespres ecumèniques. El dissabte  
18 de setembre, Mn. Josep Esplugas, 

VIDA DIOCESANA

Activitats de 
l’Administrador 
diocesà
Aquest diumenge 3 d’octubre, a les 
17 h. Missa de la Romeria de Terrassa  
a Montserrat.

Dilluns 4, a les 11 h. Recés d’inici de curs  
de preveres i diaques al Centre Borja  
de Sant Cugat del Vallès.

Dimarts 5, a les 10 h. Inici de curs de 
l’Ateneu Sant Pacià a Barcelona.

Dimarts 5 i dimecres 6. Reunió dels bis- 
bes de la Tarraconense a Barcelona.

Dijous 7, a les 19 h. Consell diocesà 
d’Assumptes Econòmics.

Divendres 8, a les 11 h. Col·legi de Con- 
sultors.

Diumenge 10, a les 12 h. Presentació  
de Mn. Guillem López com a Adminis-
trador parroquial a Sant Joan Baptis- 
ta de Matadepera. / A les 18 h, ordena- 
ció de quatre preveres a la Catedral.

Notícies

Inici de curs de la Delegació de Jo-
ventut. El dimecres 8 de setembre, 

Mn. Guillem López, Delegat, junt amb 
l’equip de la delegació convocà els 
responsables de joves de les parrò-
quies al Seminari diocesà.

Inici de curs de les Germandats Ro-
cieres de Catalunya a Terrassa. El 
dissabte 18 de setembre, Mons. Sal-
vador Cristau va presidir la Missa a 
la Catedral en l’inici de curs de les 
germandats del Rocío que partici-
pen en la FECAC. 

Mons. Cristau presideix la Missa a 
Santa Maria de Barberà i a la Romà-
nica de Sabadell. El diumenge 19 de 

Delegat d’Ecumenisme i Relacions in-
terreligioses, presidí la pregària de les 
Vespres ecumèniques al Monestir de 
les Carmelites descalces de Terras- 
sa, amb la participació de Justícia i Pau  
amb motiu del Temps de la Creació, 
instaurat pel papa Francesc a partir 
de l’encíclica Laudato Si ’.

Agenda
Recés d’inici de curs del clergat. El 
dilluns 4 d’octubre, a les 11 h, Mons. Sal- 
vador Cristau predicarà el recés d’i-
nici de curs als preveres i diaques de 
la diòcesi. Tindrà lloc al Centre Borja 
de Sant Cugat del Vallès. 

Pregària a l’estil de Taizé. Al Mones-
tir de Sant Cugat, divendres 8 d’octu-
bre a les 20.45 h. 

Ordenació de quatre preveres. Diu-
menge vinent 10 d’octubre, a les 18 h,  
Mons. Salvador Cristau ordenarà de  
preveres els mossens Jacob Espín Or- 
dàs, Joan Hernández Plaza, Jan Mar-
tínez Alonso i Pedro Martínez Durán, 
diaques de la diòcesi de Terrassa. Es 
podrà accedir al temple amb invita-
ció i la celebració es retransmetrà pel  
canal YouTube del bisbat.

IX Jornades Transmet! «L’Església, es- 
cola de comunió». Divendres 22 d’oc-
tubre, a les 20.30 h, a la Catedral (Es-
cola de pregària); dissabte 23, al matí,  
al Centre Borja de Sant Cugat del Va - 
llès (conferència del Dr. Salvador Pié);  
diumenge 24, a la tarda, a la Parròquia  
de Sant Esteve de Granollers (concert).
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No sólo digno sino también decente.  
Como cada año, la Organización In- 
ternacional del Trabajo (OIT) y otras  
organizaciones que colaboran con 
ella promueven el día 7 de octubre  
y en todo el mundo, la Jornada Mun- 
dial por el Trabajo decente con una  
retribución digna. Este año, por des- 
gracia, la Jornada sigue enmarca- 
da en la crisis de la pandemia del co- 
ronavirus y por sus consecuencias  
dramáticas en el mundo labo ral.

Dios, al crear al hombre le encar-
gó la misión de velar por la creación  
y someter la naturaleza, no como un  
castigo, sino como colaboración 
a su obra creadora, ya que somos 
imágenes suyas. «Dijo Dios: “Haga-
mos al hombre a nuestra imagen y  

semejanza; que domine los peces 
del mar, las aves del cielo, los gana- 
dos y los reptiles de la tierra”. Y creó  
Dios al hombre a su imagen, a ima- 
gen de Dios lo creó, varón y mujer los  
creó”» (Gn 1,26-27).

Ello implica que todas las perso-
nas deben tener la oportunidad de  
realizar una actividad productiva 
que aporte un ingreso justo, segu-
ridad del puesto de trabajo y pro-
tección social para las familias; 
que ofrezca mejores perspectivas  
de desarrollo personal y favorezca  
la integración social, es decir un 
trabajo digno y decente.

Por tanto, no basta el solo hecho 
de la ocupación, esta debe ser una 
ocupación de calidad, bien remu-

nerada, que repercuta de manera  
positiva en la vida de los trabaja-
dores y en el crecimiento de la eco- 
nomía.

El pasado mes de junio, a través 
de un video-mensaje, el papa Fran-
cisco pidió a la Organización Inter- 
nacional del Trabajo (OIT) y a las au- 
toridades relacionadas con estos  
temas, soluciones para salir de la 
actual crisis laboral «buscando el  
bien común» y priorizando «los tra- 
bajadores que se hallan en los már- 
genes del mundo del trabajo».

Dijo también que resulta necesa- 
rio evitar el caer en la situación y en  
los problemas que caracterizaron  
el panorama previo a la pandemia,  
como «el consumismo ciego y la ne- 

gación de las evidencias que apun- 
ten a la discriminación de nuestros 
hermanos y hermanas considera-
dos como “de un solo uso” en nues-
tra sociedad».

Por ello conminó a hacer frente a 
estos desafíos buscando solucio-
nes que ayuden a construir un nue- 
vo futuro «fundado en condiciones  
laborales decentes y dignas que  
provengan de una negociación  
colectiva y que promuevan el bien 
común».

Jesús, el Señor, nos muestra el ca- 
mino para superar las dificultades 
con sus enseñanzas y también con 
sus parábolas, como la del buen 
samaritano, la de los viñadores que  
quieren trabajar y no encuentran  
trabajo, etc. Es muy importante man- 
tener la esperanza y emplear nues- 
tras fuerzas para construir un mundo  
más justo y fraternal, su Reino, tal y  
como pedimos en el Padrenuestro,  
un mundo en el que todos puedan 
realizarse como personas huma-
nas con un trabajo justo y digno.

¿Existe un trabajo digno?
CARTA DOMINICAL  † SALVADOR CRISTAU COLL

Administrador diocesano de Terrassa

Santa Maria de Barberà

Romà nica de Sabadell (Sant Jordi)


