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En motiu de la jornada mundial pel treball digne impulsada per la Organització Internacional del Treball, que es va celebrar el passat 7 d’octubre, els bisbes de Catalunya van publicar —la vigília— una nota de la que n’extraiem alguns paràgrafs.
Volem recordar el compromís que tota la comunitat cristiana ha de tenir perquè tothom pugui aconseguir un treball decent en condicions de llibertat, equitat, seguretat i
dignitat humana.
La situació actual
Darrere l’argument de la recuperació econòmica i de la disminució de l’atur, a Catalunya continuen havent-hi més de 650.000 persones aturades (més de 4.700.000 persones al conjunt de l’Estat Espanyol, segons dades del començament del 2016). En
els darrers anys s’han aplicat algunes mesures en favor d’aquesta recuperació que han
capgirat les condicions de treball de moltes persones treballadores pel que fa a la
temporalitat, el tipus de jornada i el seu nivell salarial.
Avui, l’ocupació ja no garanteix sortir de la pobresa, com ho demostra el fet que el
nombre de «treballadors pobres» vagi creixent de manera progressiva, ja que la taxa
de risc de pobresa en el treball a Catalunya ja es troba a l’11,7% de les persones treballadores. Cada vegada ens trobem més persones excloses del mercat de treball,
d’altres amb unes condicions laborals indignes, moltes treballant en l’economia submergida i molts joves que segueixen patint una falta de perspectives laborals que els
angoixen.
La necessitat d’un treball decent per la persona i per la societat
A la nostra societat, el treball té un paper fonamental i decisiu en la vida personal,
familiar i social de la ciutadania. Quan el treball i les seves condicions es veuen profundament deteriorats, tota la vida personal, familiar i social es veu afectada negativament. El treball és un bé i un dret fonamental de tota persona, vinculat a la dignitat
humana. Es tracta d’una activitat amb la qual les persones desenvolupem la nostra
creativitat i les nostres capacitats, majoritàriament adquirides amb esforç, així mateix
ens relacionem amb els altres, ens sentim útils i compromesos amb la nostra societat,
i potenciem la nostra autoestima, tot contribuint al bé comú. Alhora, el fet de treballar
suposa un reconeixement social que ens dignifica com a persones i membres de la
societat, i que actua com la principal via d’integració social. Per als cristians i tots els
qui compartim la fe en Déu creador, el treball és un dret i un deure i constitueix una
veritable col·laboració en el creixement i perfeccionament del món creat.
L'Església pel treball decent
El Concili Vaticà II afirma que «el treball és un dret fonamental i un bé per a la persona humana» (Gaudium et Spes 26). [...] Com a seguidors de Jesús volem
col·laborar a fer prendre consciència que l’economia no pot ser mai un absolut i que
ha d’estar sempre al servei de les persones. La rendibilitat econòmica i, per tant, el
preu que tingui en el mercat no pot ser mai, ni l’únic ni el darrer criteri de valoració
del treball. Reclamem que es doni la importància merescuda al treball digne per a
tothom i als drets de les persones més empobrides. [...]. Com diu el papa Francesc
«Així com el manament de 'no matar' posa un límit clar per assegurar el valor de la
vida humana, avui hem de dir “no a una economia de l'exclusió i la desigualtat”.
Aquesta economia mata».
Les generacions futures i la nostra casa comuna, que és tot el planeta, ens urgeixen a
no ser passius ni insensibles davant de les qüestions que ens afecten a tots, entre les
quals hi ha el dret al treball, i a un treball decent [...]
Els Bisbes de Catalunya, Barcelona, 6 d’octubre de 2016

“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:
IRIS SOLÉ MORENO

"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:
ANA BLÁZQUEZ LÓPEZ (92)
MARÍA ROMEO PUEYO (95)
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VINE I VEURÀS
Dimarts vinent, a les 19.30h a la capella de sant Jordi,
un espai de lectura de la Paraula de Déu en to de pregària i de silenci. Una hora per a trobar-se amb Déu
amb la lectura, el cant, el silenci...

JUNTA DE CÀRITAS
Dimecres vinent, a les 9h, reunió de la Junta interparroquial de Càritas a la rectoria de sant Pere i sant Pau.

ACCIÓ SOCIAL DE L’ESGLÉSIA AL PRAT
Dijous vinent, 20 d’octubre, a les 19.30h a la sala de
sant Pere i sant Pau. Ens hi convoquem les parròquies
i comunitats religioses per avançar en la reflexió sobre
la nostra manera de ser presents al Prat.

LA MASIA
Després de les convivències del setembre i alguna
trobada posterior, recomencen les reunions el proper
diumenge a la tarda a les 18.30h.

ESPLAI SANT PERE I SANT PAU
Comença les activitats aquest dissabte 15 a les 16.30h.

Josep RÁFOLS i Teresa RIBAS, Maria SIRÉ , Mª Teresa SANFELIU, esposos Joan i Teresa
esposos Mariano COTELA i Rosario VIVES
Lon Tayron MORENO CEVALLOS
Elia PRIETO
Gloria BAIGES i Elvira SIMÓN, esposos Josep BAIGES i Sabina BORRULL
Conxita SANFELIU, esposos Maria Teresa i Cisquet
Joan BOSCH ARTIGAS i Teresa MUNS BOVÉS i els
seus fills Montserrat i Joan
Wilhem SLAGER i Domingo GIBERT, famílies
PARDO-VILLAMAYOR, famílies ALCAIDELÁZARO, esposos Fernando i Isabel, Manuel PARDO
VILLAMAYOR
Hi ha hagut reunió de monitors el divendres 14, i el
dissabte, després de les activitats amb els infants i
adolescents, hi haurà reunió amb les famílies.

HORARI DE MISSES
Comencem a avisar que l’horari de les misses vespertines del dissabte i del diumenge serà a les 20h tot
l’any, i per tant no canviarà d’estiu a hivern. Una de
les causes és que a la parròquia de la Mercè ens fem
càrrec de la missa vespertina de les 19h els dissabtes.

INICI DE MINISTERI A LA PARRÒQUIA
DE LA MARE DE DÉU DE LA MERCÈ
El proper dissabte 5 de novembre a les 19h hi haurà la
celebració d’inici de ministeri a la parròquia de la
Mercè que assumirem —també— com a rector i vicari
els qui estem actualment a sant Pere i sant Pau. Per
aquest motiu se suspendran les misses vespertines al
Prat del dissabte 5 de novembre per poder ser tothom
a la parròquia de la Mercè. Serà una celebració presidida pel nostre bisbe Agustí.

