1 de MAIG de 2016
DIUMENGE VI de PASQUA
TREBALL AMB DRETS
PER A UNA SOCIETAT DECENT I JUSTA
El Primer de Maig, Dia Internacional dels treballadors i treballadores, és una jornada
reivindicativa en la qual commemorem la solidaritat dels obrers de Xicago de 1886 i
les víctimes de la defensa dels drets laborals. Al celebrar-lo aquest any les treballadores i treballadors cristians volem manifestar la necessitat d'un compromís comunitari fort a favor de TREBALL DECENT i la necessitat d'afrontar el que està passant
al voltant del model d'ocupació dominant i la falta d'un treball digne com a factor
decisiu d’empobriment, exclusió i deshumanització. Ens sentim cridats per Jesús de
Natzaret a treballar per la
justícia (Mt 5, 1-11).
TREBALL…
No vivim per treballar, treballem per viure, i volem ferho amb justícia, que dignifiqui el temps que emprem per
guanyar-nos la vida. Han
aconseguit fer-nos creure
que el nostre temps no val,
abaratir els costos laborals,
sotmetre a companys i companyes a una major explotació. Ens prefereixen com màquines sense drets ni veu, consumidores, adaptables a
horaris que no permeten estabilitat ni conciliació familiar. És un peix que es mossega la cua i es diu capitalisme neoliberal: no s'oblidi, al final, també serà la seva
perdició. El nostre repte és un nou model d’ocupació basat en les oportunitats de
treball per a tothom, l’ocupació fixa i en el reconeixement de drets laborals.
...PER A UNA SOCIETAT DECENT
Veiem que ens tracten i ens valoren de diferent manera: les meves companyes sota
el seu sostre de vidre. O els meus companys que s'han vist obligats a emigrar dels
seus països empobrits. Els meus amics joves i amb titulació emigren a la recerca
d'alguna cosa millor, lluny de la família. És important que tots i totes ens sentim part
afectada i que ens recolzem els uns amb els altres. Aquesta és la nostra força. Aconseguir justícia per a totes i tots abans que el benestar individual i competitiu. El
nostre repte és garantir la protecció social: que l’ocupació sigui el mitjà fonamental
que possibiliti la integració i la cohesió social.
… AMB DRETS
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El model d'estabilitat laboral està sent substituït pel model de la flexibilitat i precarietat laboral, que està augmentant l'empobriment i la desigualtat social, així com la
retallada dels drets de les persones. Davant d'això se segueix estenent entre els
treballadors i treballadores l'acceptació i la resignació. Estan fent retrocedir les
conquestes històriques del Moviment Obrer i desmobilitzant a la majoria social. El
nostre repte és garantir els drets laborals i socials, on es situï la persona en primer
lloc, i es distribueixi la riquesa de forma igualitària, generant una dignitat en tots els
aspectes de la persona.
… I JUSTA
La crisi econòmica ha generat una major consciència del problema de les persones

empobrides i de la seva relació amb la desigualtat i la injustícia, entre altres raons, perquè totes i tots hem augmentat la consciència de sentir-nos vulnerables. L'anhel de justícia i la presa de consciència de la realitat del
treball se’ns presenten com a reptes i, alhora, com a possibilitats per compartir amb altres persones aquesta
lluita per la justícia. El nostre repte està en el diàleg social, davant de l’individualisme, potenciant la participació y l’organització dels i les treballadores per a una acció transformadora.
Manifest dels moviments per al primer de maig
“Oh Déu, vós que pel baptisme ens feu participar del misteri de la mort i de la resurrecció
del vostre Fill, concediu-nos de viure sempre units a Vós en una vida nova”

Han rebut el sagrament del baptisme els següents nous cristians:
ÓSCAR ALARCOS TUTUSAUS
RAQUEL MELO GUERRERO

"Senyor, per la fe confessem la mort i la resurrecció del vostre Fill. Concediu als qui ja
han participat de la mort de Crist, de participar també de la seva resurrecció"

Doneu, Senyor, el repòs etern als germans difunts:
ANTONIO VARGAS NUÑEZ (87)

DISSABTE 30
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a les 11

VINE A CONÈIXER
Aquest proper divendres hi ha una nova sessió del
Vine a conèixer, la segona etapa de l’itinerari diocesà de renovació cristiana. Serà a la sala de sant
Pere a les 17.30h

MISSA DE DIFUNTS
Aquest proper divendres, primer de mes, a les 20h,
missa per tots els difunts del mes d’abril.

TROBADA DE VOLUNTARIS
DEL REFORÇ EDUCATIU
Càritas diocesana de sant Feliu convoca aquesta
trobada el proper dissabte 7 de maig a les 9.30h a la
Casa de l’Església de Sant Feliu de Llobregat.

famílies Company-Solà
Albert Rovira; Joan Martí; Sergi Pejoan
Domingo i Joan Gibert
Francisco Mateo i Ana Vidal
MISSA DE DIFUNTS DEL MES D’ABRIL
famílies Torres-Llauradó
mosséns Jesús Miralles i Ricardo Miralles
famílies Pedrosa-Marimón

TROBADA D’ESCOLANS
A MONTSERRAT
El dissabte 14 de maig. Aquesta trobada a Montserrat s’adreça no només als infants que fan aquest
servei a les parròquies sinó també als grups de
catequesi entre 5è de primària i 2n d’ESO, i encara
a nois/es de les famílies de la parròquia d’aquestes
edats que –encara que no participin d’un grup–
vulguin venir. Cal que ens demaneu informació
aquesta setmana per a fer la inscripció.

