
full DOMINICAL
Església Diocesana 
de Terrassa

9 d’octubre de 2022
www.bisbatdeterrassa.org
Aportació voluntària: 0,30 €

N.41
ANY XIX

Com cada any, el passat dia 7 d’octubre 
s’ha celebrat a tot el món el Dia interna-
cional del Treball Decent. Amb aquest le-
ma: «Sense compromís no hi ha treball 
decent», l’Organització Internacional del 
Treball amb patronals i sindicats, ma-
nifesten una especial preocupació per 
aconseguir que tothom pugui tenir una 
feina decent acompanyada d’un sou 
digne. Aquesta és una reivindicació his-
tòrica, que costa molt de fer realitat. Amb 
tot és evident que les feines, de les més 
senzilles a les més complicades, s’hau-
rien de poder fer sempre tan bé com  

sigui possible amb els millors mitjans dis- 
ponibles. 

A l’Església catòlica hi ha hagut sempre 
una especial preocupació pel món del 
treball i per defensar la dignitat de les per- 
sones treballadores. Començant pel Se-
nyor Jesús, amb la paràbola dels treba-
lladors que volien treballar a la vinya però  
no els arribava ser contractats. Des dels 
antics Pares de l’Església i arribant a les 
encícliques socials més recents, des de 
la Rerum Novarum del papa Lleó XIII l’any 
1891, s’ha treballat per defensar la dignitat  

dels treballadors davant d’alguns possi-
bles abusos del sistema capitalista, que 
malauradament s’han pogut i es poden  
produir. Els darrers papes han estat espe- 
cialment sensibles en aquesta matèria.

L’Evangeli de Sant Lluc ens transmet unes  
paraules de Joan Baptista sobre aquesta  
qüestió: «Entre els qui anaven a fer-se ba- 
tejar hi havia alguns cobradors d’impos-
tos, que li deien: “Mestre, què hem de fer?”.  
Ell els respongué: “No exigiu més del que 
està establert”. Igualment uns soldats li 
preguntaven: “I nosaltres, què hem de 
fer?”. Els va respondre: “No feu servir la vio- 
lència ni presenteu falses denúncies per 
treure diners de ningú i acontenteu-vos 
amb la vostra soldada”» (Lc 3,12-14).

Necessitem persones, cristians conven-
çuts, que visquin el compromís en aquest  
camp del treball. Això val per a tothom, 
des de l’amo o director de l’empresa fins 
al personal de neteja, i també a l’admi-
nistració pública, des del ministre o con-
seller fins al darrer uixer. El compromís 
cristià passa també per aquí. 

És a dir, passa per ser tots conscients d’a- 
questa realitat, i per esmerçar esforços en  
la mesura que puguem per millorar-la. 
Es diu que la feina ben feta sempre té fu-
tur, i això significa estar compromesos  
perquè sigui així. Desitjo que aquesta ce-
lebració ajudi a tots a continuar treba-
llant per la millora de la situació dels tre- 
balladors. Des de l’Església, a través dels 
seus organismes i moviments, estem 
atents a aquesta situació, tot acompa-
nyant els treballadors i vetllant pels seus 
drets.

Sense compromís  
no hi ha treball decent

CARTA DOMINICAL  † SALVADOR CRISTAU I COLL
Bisbe de Terrassa
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ENTREVISTA

ALBERT FLORENSA

Cristianisme i Justícia (CiJ) planteja en  
el curs «Ens salvarà la tecnologia? Im-
pactes socials i personals del context 
tecnològic», que comença el proper 
27 d’octubre —cada dijous, a les 19 h— 
fins a l’1 de desembre, les bases per en-
tendre què vol dir viure en una societat 
tecnocientífica. Pretén acostar-se als  
principals debats i reptes que s’afronten  
avui des d’aquesta perspectiva. El Dr. 
Albert Florensa és membre de CiJ i po-
nent del curs (cursos@fespinal.com).

Cap a on ens porta la tècnica? 
L’anàlisi dels nostres temps, els de la 
modernitat tardana, en un context neo- 
liberal que promou un individualisme 
alienant, esdevé essencial per aproxi-
mar-nos a la pregunta sobre cap a on 
ens porta la tècnica. Des del s. XVIII la 
tècnica està dirigida a incrementar el 
nostre poder d’acció i de control sobre 
un nombre d’àmbits humans cada ve-
gada més gran, menystenint, i fins i tot 
ignorant, dimensions pròpies de la vida 
humana com, per exemple, la justícia.

La religiositat i l’espiritualitat també 
es veuen afectades per la relació que 
l’ésser humà manté amb la tècnica?
Sí. Fins i tot hi ha pensadors que soste-
nen que corrents com el transhumanis- 
me, tan relacionades amb la tècnica, 
s’han convertit en relats que substituei-
xen els antics discursos de sentit propis  
de la religió. No ha d’estranyar que el pa- 
pa Francesc, en l’encíclica Laudato Si ’, 
situï el paradigma tecnocràtic en el cen- 
tre de les causes que provoquen alguns  
dels problemes més greus als quals 
s’enfronta la humanitat.

Quin és l’objectiu del curs?
Oferir una anàlisi acurada sobre la tèc-
nica que ens permeti comprendre en 
profunditat la relació que els éssers hu- 
mans mantenim actualment amb ella;  
fer-nos més conscients de la seva in- 
fluència i, d’aquesta manera, ajudar- 
nos per poder dirigir-la des d’altres cri- 
teris que no siguin exclusivament els 
d’incrementar el poder dels nostres mit- 
jans.

Òscar Bardají i Martín

La relació 
amb la tècnica Fa unes setmanes que ha empitjorat.  

Els ofecs han anat augmentant. Du-
rant els quinze dies darrers el procés 
s’ha accelerat i es temia el traspàs 
com a imminent. Els fills i nets l’han 
acompanyat en tot moment. «Si en-
tre vosaltres hi ha algú que està ma-
lalt, que faci cridar els qui presideixen  
la comunitat perquè l’ungeixin amb 
oli en nom del Senyor i preguin per ell»  
(Jm 5,15). Ahir tenia més lucidesa. Se-
guint el consell de sant Jaume li pro-
posaren rebre la unció dels malalts. 
Van cridar un capellà amic dels fills 
que, quan arribà a la casa familiar, 
va ser rebut per la mare amb aques-
tes paraules: «Me’n vaig al cel! Estic 
contenta que hagis vingut.»

Envoltada pels fills i nets es dispo-
saren a celebrar el sagrament de la  
unció dels malalts. Després d’una 
breu introducció del celebrant, cen-
trant la celebració en el moment i  
la situació que es vivia, l’acte peni- 
tencial ajudà a demanar perdó pels 
pecats. Seguí la proclamació de la 
Paraula de Déu que recull la fe del 
centurió i la generosa misericòrdia de  
Jesús: «Senyor, jo no soc digne que 
entris a casa meva; però digues no-
més una paraula i el meu criat es po- 
sarà bo. (...) Ves-te’n, i que es faci tal 
com has cregut» (Mt 8,8-13). La litúr-

Morir en el Senyor
gia del sagrament començà amb  
la lletania, la imposició de les mans, la  
santa unció i la pregària adaptada a 
la situació de la senyora. La conclu-
sió s’inicià amb el parenostre que  
resaren els presents, dirigits amb 
veu clara per la senyora malalta. La  
benedicció final va cloure la celebra-
ció.

Una sensació de pau envaïa l’habi- 
tació. Trencà el silenci la veu de la se- 
nyora que, agraint la celebració, va 
exclamar: «Això és el que volia!»

«Quan Jesús ho sentí, en quedà ad- 
mirat i digué als qui el seguien: En ve- 
ritat us dic que no he trobat ningú a Is- 
rael amb tanta fe» (Mt 8,10). Aquesta 
és la clau. Sentir-se en mans de Déu, 
d’aquest Déu que passa i torna a pas- 
sar, fins que l’acollim i som capaços de  
dir: «Senyor doneu-nos fe. Aquesta fe 
que ens fa estimar-vos, estimar els 
altres, estimar confiadament la vos- 
tra voluntat.» 

Lliçó de confiança i fidelitat de la se- 
nyora vers Déu, el Déu Pare, Fill i Espe- 
rit Sant, donant fe del seu desig de  
viure pel Senyor i d’acceptar la seva  
voluntat. Lliçó d’estimació i respecte  
dels fills que, coneixedors de la fe de la  
mare i de la seva confiança de morir  
en el Senyor, li procuraren la celebra-
ció de la unció dels malalts.  

GLOSSA  ENRIC PUIG JOFRA , SJ

Santa Teresa, la oración 
y el discernimiento

El santo Padre, el año pasado, en la 
conmemoración de los 50 años de  
la proclamación de santa Teresa de Je- 
sús como doctora de la Iglesia, diri gió  
un videomensaje al Congreso inter-
nacional reunido en Ávila. Al remarcar  
el título de este, «Mujer Excepcional», 
destacaba que, para ella, lo realmen- 
te importante era «su encuentro con  
el Señor» y de ahí derivaba todo lo 
demás. Su «determinada determina-
ción» era «perseverar en la unión con  
Él por la oración»: «Vuestra soy, para  
Vos nací, / ¿qué mandáis hacer de mí?».

El Señor nos llama, nos conduce y 
nos espera con amor. Su propuesta 
hacia cada uno de nosotros es una 
voluntad de amor. 

«Él no deja de caminar a nuestro la- 
do y de conducirnos a la meta que to-

dos anhelamos: la vida eterna. Pode-
mos tener ánimo para hacer cosas  
grandes, porque sabemos que es- 
tamos favorecidos de Dios. Y junto a 
Él, somos capaces de alcanzar cual- 
quier reto».

Sabemos que para aprender a vivir  
hay que aprender a amar, y para ello  
es necesario discernir: «Vivimos no-
sotros, —decía el Papa— como la doc- 
tora de la Iglesia, tiempos recios, tiem- 
pos nada fáciles que necesitan amigos  
fieles de Dios, amigos fuertes».

A la Virgen pedimos que nos ayude  
en el camino de la oración, a abrirnos  
humildemente a la acción del Espíri-
tu en nuestras vidas, más solícitos a  
las necesidades de nuestros herma-
nos, mejores hijos del Pueblo santo  
de Dios.

LEX OR ANDI ,  LEX CREDENDI

HNA. M. DE LOS ÁNGELES MAESO ESCUDERO
Franciscana de los Sagrados Corazones

   

Lectures 
de la missa 
diària  
i santoral
10. K Dilluns (lit. hores: 4a setm.)  
[Ga 4,22-24.26-27.31-5,1 / Sl 112 / 
Lc 11,29-32]. Sant Tomàs de Villa- 
nueva (1486-1555), bisbe de Va- 
lència (agustinià), de Fuenllana.  
Sant Sabí, ermità al Pirineu.

11. K Dimarts [Ga 5,1-6 / Sl 118 / Lc  
11,37-41]. Santa Soledat Torres 
Acosta (Madrid, 1826-1887), vg.,  
fund. Serventes de Maria, Vetlla- 
dores dels Malalts (SM, 1851). Sant  
Germà, bisbe i mr. Sant Joan XXIII,  
papa (1958-1963).

12.  Dimecres [1Cr 15,3-4.15-16; 
16,1-2 (o bé: Ac 1,12-14) / Sl 26 / Lc 
11,27-28]. Mare de Déu del Pilar,  
apareguda a Saragossa segons  
la tradició, patrona d’Aragó. Sant  
Serafí de Monte Granario, rel. ca- 
putxí; santa Domnina, vg.

13. K Dijous [Ef 1,1-10 / Sl 97 / Lc 11, 
47-54]. Sant Eduard (1002-1062),  
rei d’Anglaterra, venerat a West- 
minster; santa Celedònia, vg.

14. K Divendres [Ef 1,11-14 / Sl 32 / 
Lc 12,1-7]. Sant Calixt I, papa (217-
222) i mr. Sant Just, bisbe; san-
ta Fortunata, vg. i mr.

15.  Dissabte [Sir 15,1-6 / Sl 88 /  
Mt 11,25-30]. Santa Teresa de Je- 
sús (Àvila, 1515 - Alba de Tormes,  
1582), vg. carmelitana i dra. de  
l’Església, reformadora. Sant Bru,  
bisbe; santa Tecla, abadessa.

16. K † Diumenge vinent, XXIX 
de durant l’any (lit. hores: 1a 
setm.) [Ex 17,8-13 / Sl 120 / 2Tm 3, 
14-4,2 / Lc 18,1-8]. Mare de Déu de  
la Bonanova. Santa Hedvig (Edu- 
vigis), rel. cistercenca (†1243),  
viuda del príncep de Silèsia; 
santa Margarida-Maria Alaco-
que (1647-1690), vg. salesa a Pa- 
ray-le-Monial, propagadora de 
la devoció al Sagrat Cor. Sant 
Gal, abat, apòstol de Suïssa; 
sant Galderic o Galdric, agricul- 
tor occità, patró dels  
pagesos catalans; 
sant Bertran, bisbe 
de Cominges.

mailto:cursos@fespinal.com
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COMENTARI

Lectura del segon llibre dels Reis  
(2Re 5,14-17)

En aquells dies, Naaman de Síria baixà al Jordà i 
s’hi banyà set vegades, com li havia dit Eliseu, l’ho-
me de Déu. La pell se li tornà com la d’una criatu- 
ra i quedà pur de lepra. 
  Llavors se’n tornà amb tot el seu seguici cap a l’ho- 
me de Déu, entrà a casa d’ell i, dret al seu davant, 
li digué: «Ara sé ben bé que, fora d’Israel, no hi ha 
cap altre Déu enlloc més de la terra. Per favor, ac-
cepta un present del teu servidor». 
  Eliseu li digué: «No acceptaré res. T’ho juro per la  
vida del Senyor, davant del qual estic sempre, a 
punt per servir-lo». Naaman insistia que admetés  
el present, però Eliseu s’hi negà. 
  Llavors Naaman digué: «¿Permets que el teu ser- 
vidor carregui dues mules de terra d’aquest país? 
És que d’ara endavant el teu servidor no oferirà cap  
holocaust ni cap altra víctima a altres déus, sinó 
només al Senyor.»

Salm responsorial (97)

R.  El Senyor ha revelat la seva ajuda, i els pobles 
contemplen la salvació.

Canteu al Senyor un càntic nou: / ha fet obres pro- 
digioses, / la seva dreta i el seu braç sagrat / han 
sortit victoriosos. R.

El Senyor ha revelat la seva ajuda, / i els pobles 
contemplen la salvació. / L’ha mogut l’amor que 
ell guarda fidelment / a la casa d’Israel. R.

Tothom ha vist, d’un cap a l’altre de la terra, / la sal- 
vació del nostre Déu. / Aclameu el Senyor arreu de 
la terra, / esclateu en cants i en crits d’alegria. R.

Lectura de la segona carta de sant Pau  
a Timoteu (2Tm 2,8-13)

Estimat, pensa que Jesucrist, del llinatge de Da-
vid, ha ressuscitat d’entre els morts. Aquesta és 
la Bona Nova que jo predico, i per això he de sofrir  
fins a trobar-me empresonat com si fos un mal-
factor. Però les presons no poden encadenar la 
Paraula de Déu. 
  Jo ho suporto tot per amor dels elegits, perquè 
ells també aconsegueixin la salvació i la glòria 
eterna que Déu ens dona en Jesucrist.
  Això que diem és ben cert: Si morim amb ell, tam- 
bé viurem amb ell; si som constants en les proves,  
també regnarem amb ell; si el neguem, ell també  
ens negarà; però com que no pot negar-se ell ma- 
teix, ell continua fidel si nosaltres no li som fidels.

  Lectura de l’Evangeli segons sant Lluc  
(Lc 17,11-19)

Un dia, Jesús, tot anant a Jerusalem, passava en-
tre Samaria i Galilea. 
  Al moment que entrava en un poblet li sortiren 
deu leprosos, que s’aturaren un tros lluny i crida-
ren: «Jesús, mestre, apiadeu-vos de nosaltres!». 
En veure’ls Jesús els digué: «Aneu a presentar-vos 
als sacerdots».
  Mentre hi anaven, quedaren purs de la lepra. Un 
d’ells, quan s’adonà que estava bo, tornà enrera 
donant glòria a Déu amb grans crits, es prosternà  
als peus de Jesús amb el front fins a terra i li do-
nava gràcies. Era un samarità. 
  Jesús digué: «¿No eren deu els qui han estat puri- 
ficats? ¿On són els altres nou? ¿Només aquest es-
tranger ha tornat per donar glòria a Déu?» Llavors 
li digué: «Aixeca’t i ves-te’n. La teva fe t’ha salvat».

Lectura del segundo libro de los Reyes  
(2Re 5,14-17)

En aquellos días, el sirio Naamán bajó y se bañó  
en el Jordán siete veces, conforme a la palabra 
de Eliseo, el hombre de Dios. Y su carne volvió a ser  
como la de un niño pequeño: quedó limpio de su  
lepra.
  Naamán y toda su comitiva regresaron al lu- 
gar donde se encontraba el hombre de Dios. Al  
llegar, se detuvo ante él exclamando: «Ahora  
conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que 
el de Israel. Recibe, pues, un presente de tu sier- 
vo». 
  Pero Eliseo respondió: «Vive el Señor ante quien 
sirvo, que no he de aceptar nada». Y le insistió en 
que aceptase, pero él rehusó. 
  Naamán dijo entonces: «Que al menos le den a tu  
siervo tierra del país, la carga de un par de mulos,  
porque tu servidor no ofrecerá ya holocausto ni 
sacrificio a otros dioses más que al Señor».

Salmo responsorial (97)

R. El Señor revela a las naciones su salvación.

Cantad al Señor un cántico nuevo, / porque ha he- 
cho maravillas. / Su diestra le ha dado la victoria, /  
su santo brazo. R.

El Señor da a conocer su salvación, / revela a las 
naciones su justicia. / Se acordó de su miseri- 
cordia y su fidelidad / en favor de la casa de Is-
rael. R.

Los confines de la tierra han contemplado / la sal-
vación de nuestro Dios. / Aclama al Señor, tierra 
entera; / gritad, vitoread, tocad. R.

Lectura de la segunda carta del apóstol  
san Pablo a Timoteo (2Tim 2,8-13)

Querido hermano: 
Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los 
muertos, nacido del linaje de David, según mi evan- 
gelio, por el que padezco hasta llevar cadenas, 
como un malhechor; pero la palabra de Dios no 
está encadenada. 
  Por eso lo aguanto todo por los elegidos, para  
que ellos también alcancen la salvación y la gloria  
eterna en Cristo Jesús. 
  Es palabra digna de crédito: Pues si morimos con  
él, también viviremos con él; si perseveramos, tam- 
bién reinaremos con él; si lo negamos, también él  
nos negará. Si somos infieles, él permanece fiel, 
porque no puede negarse a sí mismo.

  Lectura del santo Evangelio según san Lucas  
(Lc 17,11-19)

Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasa- 
ba entre Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar  
en una ciudad, vinieron a su encuentro diez hom-
bres leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos  
le decían: «Jesús, maestro, ten compasión de noso- 
tros». Al verlos, les dijo: «Id a presentaros a los sacer- 
dotes». Y sucedió que, mientras iban de camino, 
quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que esta ba  
curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos  
y se postró a los pies de Jesús rostro en tierra, dán- 
dole gracias.  Ese era un samaritano. 
  Jesús, tomó la palabra y dijo: «¿No han quedado  
limpios los diez?; los otros nueve, ¿dónde están? ¿No  
ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más 
que este extranjero?». Y le dijo: «Levántate, vete; tu  
fe te ha salvado».

DIUMENGE X X VI I I  DE DUR ANT L’ANY

Diumenge passat l’Evangeli ens convidava a 
creure i servir. Els apòstols demanaven a Jesús:  
«Doneu-nos més fe», i Jesús els convidava a 
dir: «som servents sense cap mèrit, no hem fet 
altra cosa que complir el nostre deure». L’E -
vangeli d’avui n’és la continuació, on se’ns mos- 
tra el poder de la fe i com aquesta va lligada  
a l’agraïment.

L’evangelista ens recorda que Jesús està de 
camí, recorre Galilea i Samaria i s’encamina 
cap a Jerusalem. Aquest camí l’hem anat se-
guint en les lectures dominicals des del darrer  
diumenge de juny.

En un poblet surten al pas de Jesús i la seva 
comitiva un grupet de deu leprosos. La por al 
contagi d’aquesta terrible malaltia fa que la 
Bíblia consideri la persona leprosa impura, és 
a dir, l’apartava del culte i de la relació habitual  
amb els altres. Els leprosos vivien en grups als 
afores de les poblacions (cf. Lev 13,45-16; i 17,11-19),  
ajudats pels seus familiars i les almoines de la 
gent compassiva. Donat el poc coneixement 
mèdic de l’època, es considerava lepra altres 
malalties de la pell que, de fet, no ho eren; en 
aquests casos, quan l’afecció desapareixia, 
calia practicar un ritu de purificació al san-
tuari, i el malalt es reintegrava a la vida normal  
(cf. Lev 13,1-23).

Aquells deu leprosos invoquen la misericòr-
dia de Jesús: «Jesús, mestre, apiadeu-vos de 
nosaltres!». I Jesús respon enviant-los al san- 
tuari, com si ja estiguessin nets de la malaltia. 
Ells hi van, i amb aquest gest mostren la con- 
fiança absoluta en la paraula de Jesús. La se- 
va fe els ha guarit! La paraula de Jesús era cer- 
ta: «Si tinguéssiu fe, mouríeu i plantaríeu una 
morera al bell mig del mar!»

El miracle, però, conté un apèndix: tots deu 
s’han guarit, però no tots deu es mostren igual- 
ment agraïts. Un d’ells, un estranger samarità, 
és capaç de reconèixer l’acció de Jesús, i tor-
na enrere donant glòria a Déu amb grans crits 
i prosternant-se als seus peus. No es proster-
na davant dels sacerdots —on han estat en-
viats—, sinó davant de Jesús. Aquell samarità  
ha intuït el misteri de Jesús: en ell s’hi revela 
el poder salvífic de Déu. Per això, Jesús acaba  
afirmant: «la teva fe t’ha salvat».

La fe del samarità l’ha salvat de la lepra, per- 
què ha obeït Jesús però, sobretot, l’ha salvat 
perquè li ha obert els ulls per reconèixer en 
Jesús la glòria de Déu. Tant de bo la nostra fe 
sigui com la d’aquell samarità.

Fe i agraïment

JORDI LATORRE, SDB
Director de l’ISCR Don Bosco
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sent dels dies 23 al 25, presidint els ac- 
tes del pelegrinatge i acompanyant es- 
pecialment els malalts. De la diòcesi de  
Terrassa han participat malalts i hos- 
pitalaris de les delegacions de Terras- 
sa, Sabadell, Granollers i Sant Celoni.

Trobada diocesana catequistes. El 
dissabte 1 d’octubre va tenir lloc al 
Centre Borja de Sant Cugat del Vallès  
la trobada d’inici dels catequistes de 
la diòcesi. El bisbe Salvador va presi-
dir la Missa i l’enviament als catequis- 
tes i seguidament tingueren dues con- 
ferències sobre l’evangelització i els 
nous mètodes a implementar en la 
catequesi.

El Seminari visita la Residència Sa-
cerdotal. El dissabte 1 d’octubre, el Se-
minari amb el seu rector, formadors  
i seminaristes visitaren la Residència 
Sacerdotal Sant Josep Oriol. Se ce-
lebrà la Missa i compartiren el dinar 
amb els mossens residents.

Agenda
X Jornades Transmet

Els dies 21-23 d’octubre té lloc la dese-
na edició de les Jornades Transmet  

VIDA DIOCESANA

Activitats  
del Sr. Bisbe
Diumenge 9, a les 11.30 h. Processó 
i Missa a la Parròquia de la Mare de  
Déu del Roser de Cerdanyola del Vallès.
Dilluns 10, a les 12 h. Missa en el Santua- 
ri de la Mare de Déu del Remei de Pa- 
lautordera amb motiu de la festa titular.
Dimarts 11, a les 18 h. Benedicció d’un 
pis de Càritas a Sant Cugat del Vallès. /  
A les 20 h, Missa al Monestir de Sant 
Cugat del Vallès amb els grups Amo-
ris laetitiae.
Dimecres 12, a les 12 h. Missa a la Ca-
tedral amb motiu de la festa de la 
Mare de Déu del Pilar.
Divendres 14, a les 19.30 h. Confirma- 
cions a Sant Martí de Cerdanyola del  
Vallès.
Dissabte 15, a les 12 h. Trobada de for-
mació dels diaques permanents en  
el Seminari. / A les 20 h, Missa a la Par- 
ròquia de Sant Josep de Terrassa amb  
motiu de la festa de Sant Galderic.
Diumenge 16, a les 12 h. Missa en el 
Santuari de Schönstatt a Valldoreix 
amb motiu del 25è aniversari.

Notícies
Visita del bisbe d’Ègara. El dimecres 
21 de setembre va visitar Terrassa 
Mons. Luis Miguel Romero Fernández,  

bisbe auxiliar de 
Rockville Centre  
(Nova York) i titu- 
lar d’Ègara. Va vi- 
sitar les Esglésies  
de Sant Pere amb  
Mn. Antoni Deulo- 
feu i fou rebut, posteriorment, per Mons.  
Salvador Cristau en el Bisbat.

Trobada de professors de religió. El 
dissabte 24 de setembre va tenir lloc 
la primera trobada de formació per 
als professors de religió, organitzada  
per la Delegació Episcopal d’Ensenya- 
ment. La trobada va tenir lloc a la Ca- 
tedral de Terrassa. Mn. Carles Milà, 
delegat, feu la presentació i la confe-
rència anà a càrrec de Mn. Joan Car-
les Montserrat, professor de religió.

Mons. Cristau pre- 
sideix el pelegri-
natge de l’Hospi-
talitat a Lourdes.  
Mons. Salvador  
Cristau ha presidit  
el pelegrinatge de 
l’Hospitalitat de la 
Mare de Déu de Lourdes de les tres 
diòcesis de la Província Eclesiàstica  
(Barcelona, Terrassa i Sant Feliu de Llo- 
bregat), al Santuari de Lourdes. El pe-
legrinatge s’inicià el 23 de setembre i  
acabà el 27. Mons. Cristau s’ha fet pre- 

amb el títol «La Nova Evangelització: 
transmetre avui esperança», i amb el  
següent programa:
•  Divendres 21 d’octubre. Escola de 

Pregària a les 20.30 h, a la Catedral, 
presidida pel bisbe Salvador amb el  
lema «La pregària, font d’esperança».

•  Dissabte 22 d’octubre. Jornada de 
formació en el Centre Borja de Sant 
Cugat del Vallès:
— A les 10 h: Vídeo commemoratiu 

dels deu anys de les Jornades.
— A les 10.30 h: Conferència «Jo faig 

noves totes les coses. El repte de la  
postpandèmia», a càrrec de Mons.  
Saiz Meneses, arquebisbe de Sevilla.

— A les 12.30 h: Presentació de les ac- 
cions del Pla Pastoral Diocesà per 
al curs 2022-2023.

— A les 13 h: Pregària d’acció de grà-
cies per la fase diocesana del Sí- 
node i entrega del document amb  
les conclusions diocesanes.

—A les 14 h: Dinar.
•  Diumenge 23 d’octubre. A Sant Este- 

ve de Granollers, memòria i record 
d’en Jaume Galobart, a les 17 h, i con- 
cert «El Cel és esperança», a càrrec 
d’en Vicenç Prunés i el Cor Aglepta, 
a benefici de Càritas.

Defunció de Mn. Raimon 
Izard Badia. El dissabte 24 
de setembre morí als 92  
anys Mn. Raimon Izard Ba- 
dia, rector emèrit de la Ma- 
re de Déu de l’Esperança de la Batllò-
ria i Sant Andreu de Vallgorguina. Les 
exèquies foren presidides per Mons.  
Salvador Cristau el dilluns 26 de se- 
tembre a la Capella de la Residència 
Sacerdotal Sant Josep Oriol.
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Como cada año, el pasado 7 de oc- 
tubre se ha celebrado en todo el 
mundo el Día internacional del Tra-
bajo decente. Este año con el lema: 
«Sin compromiso no hay trabajo 
decente», la Organización Interna-
cional del Trabajo con patronales y 
sindicatos, manifiestan una espe-
cial preocupación por conseguir 
que todo el mundo pueda tener 
un trabajo decente acompaña-
do de un sueldo digno. Ésta es una 
reivindicación histórica, que cues-
ta mucho hacer realidad. Con to- 
do es evidente que los trabajos, 

desde los más sencillos a los más 
complicados, deberían poder ha-
cerse siempre lo mejor posible y 
con los mejores medios disponi-
bles.

En la Iglesia católica ha habido 
siempre una especial preocupa-
ción por el mundo del trabajo y por 
defender la dignidad de las perso- 
nas trabajadoras. Empezando por 
el Señor Jesús en el evangelio, con la  
parábola de los trabajadores que 
querían trabajar en la viña. Desde 
los antiguos Padres de la Iglesia y 
llegando a las encíclicas sociales 

más recientes, desde la Rerum No-
varum del papa León XIII en 1891, se 
ha trabajado para defender la dig-
nidad de los trabajadores frente a 
algunos posibles abusos del siste-
ma capitalista, que desgraciada-
mente se han podido producir y 
pueden producirse. Los últimos pa-
pas han sido especialmente muy 
sensibles en esta materia.

El Evangelio de san Lucas nos 
transmite unas palabras de Juan 
Bautista sobre esta cuestión: «En-
tre quienes iban a hacerse bautizar  
había algunos cobradores de im-
puestos, que le decían: “Maestro, 
¿qué debemos hacer?”. Él les res-
pondió: “No exijáis más de lo esta-
blecido”. Igualmente, unos solda-
dos le preguntaban: “Y nosotros, 
¿qué debemos hacer?”. Les res-
pondió: “No utilicéis la violencia ni 
presentéis falsas denuncias para 
sacar dinero a nadie y contentaos 
con vuestra soldada”» (Lc 3,12-14).

Necesitamos a personas, cristia- 
nos convencidos, que vivan el com- 
promiso en este campo del trabajo.  
Esto vale para todos, desde el due- 
ño o director de la empresa hasta el  
personal de limpieza, y también en 
la Administración pública, desde el 
ministro o consejero hasta el último  
ujier. El compromiso cristiano pasa  
también por ahí.

Es decir, pasa por ser todos cons- 
cientes de esta realidad, y por de-
dicar esfuerzos en la medida de lo  
posible para mejorarla. Se dice que  
el trabajo bien hecho siempre tiene  
futuro, lo que significa estar com-
prometidos en que así sea. Confío 
que la celebración de esta jornada 
estimule a todos a continuar mejo-
rando en la situación de los traba-
jadores. Des de la Iglesia, a través 
de sus organismos y movimientos,  
se está atento a esta situación, 
acompañando a los trabajadores  
y velando por sus derechos.

Sin compromiso no  
hay trabajo decente

CARTA DOMINICAL  † SALVADOR CRISTAU COLL
Obispo de Terrassa


