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4. En quins moments de l'any especialment, i amb quins 
gestos vivim l'Eucaristia dominical com a temps de l’espera i 
de l'esperança?  

 

PREGUNTES PER AL GRUP FAMILIAR I LA COMUNITAT 

1. En la societat actual què impedeix de viure el diumenge 
com a dies dominicus (dia del Senyor)?  

2. L'educació al ritu i el clima de la comunitat cristiana 
introdueixen veritablement a la trobada amb Jesús crucificat i 
ressuscitat?  

3. Com pot convertir-se el diumenge en el dia de l'Evangeli i de 
la memòria de la resurrecció de Jesús?  

4. De quina manera el camí de l'any litúrgic, amb els seus 
temps i les seves festes, assoleix expressar l'espera del 
Senyor? 

 

G. Un compromís amb la vida familiar i social 

H. Oracions espontànies. Pare Nostre 

I. Cant final 
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glòria del Senyor Jesús, i donin gràcies a Déu que els «ha 
regenerat en l'esperança viva gràcies a la resurrecció de 
Jesucrist d'entre els morts» (1Pe 1,3). Per això, el diumenge 
és el dia de festa primordial que ha de ser proposat i inculcat a 
la pietat dels fidels, de manera que esdevingui també dia 
d'alegria i d'abstenció del treball. No se li han d'anteposar 
altres celebracions que no siguin de màxima importància, 
perquè el diumenge és el fonament i el nucli de tot l'any 
litúrgic. 

[Sacrosanctum Concilium, 106] 

 

F. Preguntes per al diàleg en parella i en grup 

PREGUNTES PER A LA PARELLA 

1. Com sentim en la nostra família el diumenge i la trobada 
amb el Senyor ressuscitat?  

2. Els gestos i la ritualitat a la llar i en la comunitat permeten 
percebre la vida nova de Crist ressuscitat, la joia de la seva 
presència?  

3. L'experiència de la gratuïtat de les coses i del temps, 
l'escolta de la Paraula a casa i a l'església, la taula eucarística 
compartida, ens fan viure el diumenge com a pasqua 
setmanal?  

 

 

LA FAMÍLIA: EL TREBALL I LA FESTA 

 

Catequesis preparatòries 

per a la VII Trobada Mundial de les Famílies  

(Milà, del 30 de maig al 3 de juny del 2012) 
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Índex de les catequesis 

 

1. El secret de Natzaret 

 

2. La família engendra la vida 

3. La família viu la prova 

4. La família, ànima de la societat 

 

5. El treball i la festa en la família 

6. El treball com a recurs per a la família 

7. El treball com a desafiament per a la família 

 

8. La festa, temps per a la família 

9. La festa, temps per al Senyor 

10. La festa, temps per a la comunitat 
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convocades novament a aquesta font inesgotable, per tal que 
l'originalitat del diumenge cristià no es perdi. Sobretot en 
alguns períodes de l'any, com l’Advent i el Nadal, es renova 
l'espera de la vinguda del Senyor, mitjançant gestos que en la 
família i en la comunitat alimenten el sentit de l'esperança. 

 

E. Ensenyament del Magisteri 

La família dóna molta importància al diumenge, «dia d'alegria i d'abstenció 
del treball»: així ho defineix el Vaticà II en la constitució Sacrosanctum 
Concilium. Ha de ser sol·lícita no tant amb el diumenge com a dia lliure, 
descans col·lectiu, festa de poble, sinó sobretot amb el diumenge com a 
«dia del Senyor», és a dir com dia de l'assemblea eucarística, de la qual 
surt i vers la qual convergeix (font i culminació), en unitat de temps i de lloc, 
tota la vida cristiana. Els altres aspectes del diumenge vénen després: són 
importants, però no essencials. Per a la família l'assemblea eucarística és 
necessària. La família cristiana organitza la seva vida, s'educa a si mateixa 
i els seus fills de manera que pugui donar prioritat a la Missa davant 
qualsevol altre compromís.  

 

Diumenge, dia del SenyorDiumenge, dia del SenyorDiumenge, dia del SenyorDiumenge, dia del Senyor    

Seguint una tradició apostòlica, que té origen en el dia mateix 
de la resurrecció de Crist, l'Església celebra el misteri pasqual 
cada vuit dies, en l'anomenat amb raó dia del Senyor o 
diumenge. Aquest dia, en efecte, els fidels han de reunir-se en 
assemblea perquè, escoltant la paraula de Déu i participant en 
l'eucarista, facin memòria de la passió, de la resurrecció i de la 
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«El dia anomenat del Sol es reuneixen tots en un lloc, tant els 
qui viuen a ciutat com els quals viuen al camp, i es llegeixen 
els escrits dels apòstols o els llibres dels profetes, en la 
mesura que el temps ho permet. Després, un cop el lector ha 
acabat, el president amonesta i exhorta amb paraules a imitar 
aquells actes tan admirables. Tot seguit ens aixequem tots 
junts i fem unes pregàries; després, un cop acabades les 
pregàries, es porta pa, vi i aigua: i el qui presideix pronuncia 
amb totes les seves forces pregàries i accions de gràcies, i el 
poble respon dient «Amén!». Aleshores es distribueixen els 
aliments sobre els quals s'ha pronunciat l'acció de gràcies a 
cadascun dels presents, tots combreguen i els diaques 
s'encarreguen de portar-ne als absents. Finalment, els qui 
tenen béns i volen fer-ho, en dóna cadascú segons el seu 
voler, allò que creu oportú; el que es recull es diposita als peus 
del president, que és qui s'ocupa de socórrer els orfes i les 
vídues, els mancats de recursos per malaltia o qualsevol altra 
causa, així com els qui estan empresonats i els estrangers que 
estan de pas; en definitiva, ell és qui s'encarrega de tots els 
qui passen alguna fretura» (cf. Apologia I, 67).  

El diumenge és el dia de l'assemblea dels cristians, i se’ns fa 
sentir el clima de les primeres comunitats que vivien 
l'Eucaristia dominical com una «bestreta» de la vida nova que 
ens va donar Jesús ressuscitat i «promesa» de la 
transformació del món. Avui l'Església i la família es veuen 
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9. LA FESTA, TEMPS PER AL SENYOR  

 

A. Cant i salutació inicial 

B. Invocació de l'Esperit Sant 

C. Lectura de la Paraula de Déu 

 

23 Un dissabte, Jesús passava per uns sembrats. Tot fent camí, els seus 
deixebles es posaren a arrencar espigues. 24 Els fariseus li van dir: 

—Mira, per què fan en dissabte això que no és permès? 

25 Jesús els respon: 

—¿No heu llegit mai què va fer David quan van tenir necessitat de menjar 
ell i els qui anaven amb ell? 26 Tal com es diu en el passatge del gran 
sacerdot Abiatar, David va entrar al temple de Déu, va menjar els pans 
d'ofrena, que solament poden menjar els sacerdots, i en va donar també 
als qui l'acompanyaven. 

27 I els deia: 

—El dissabte ha estat fet per a l'home, i no l'home per al dissabte. 28 Per 
això el Fill de l'home és senyor fins i tot del dissabte. (Mc 2,23-28) 

 

1 Després de tot això, Jesús es va tornar a aparèixer als deixebles vora el 
llac de Tiberíades. L'aparició va ser d'aquesta manera: 

2 Es trobaven plegats Simó Pere, Tomàs, l'anomenat Bessó, Natanael, de 
Canà de Galilea, els fills de Zebedeu i dos deixebles més. 3 Simó Pere els 
diu: 
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—Me'n vaig a pescar. 

Els altres li diuen: 

—Nosaltres també venim amb tu. 

Sortiren, doncs, i pujaren a la barca, però aquella nit no van pescar res. 4 
Quan va despuntar el dia, Jesús es presentà vora el llac, però els deixebles 
no s'adonaven que fos ell. 5 Llavors Jesús els digué: 

—Nois, no teniu res per a menjar? 

Li respongueren: 

—No. 

6 Ell els digué: 

—Tireu la xarxa a la dreta de la barca i trobareu peix. 

Així ho van fer i ja no la podien estirar de tants peixos com hi havia. 7 
Llavors aquell deixeble que Jesús estimava diu a Pere: 

—És el Senyor. 

Així que Simó Pere va sentir que era el Senyor, es posà el vestit que 
s'havia tret i es llançà a l'aigua. 8 Els altres deixebles, que només eren a 
uns cent metres de terra, van arribar amb la barca, arrossegant la xarxa 
plena de peixos. 9 Quan baixaren a terra, veieren pa i unes brases amb 
peix coent-s'hi. 10 Jesús els diu: 

—Porteu peixos dels que acabeu de pescar. 

11 Simó Pere pujà a la barca i va estirar cap a terra la xarxa plena de 
peixos: eren cent cinquanta-tres peixos grossos. Tot i haver-hi tant de peix, 
la xarxa no es va esquinçar. 12 Jesús els digué: 

—Veniu a menjar. 
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participi en la memòria de la pasqua de Jesús. En la Missa la 
família es nodreix a la taula de la paraula i del pa, que dóna 
gust i sentit a les paraules i a l'aliment que es comparteixen a 
la taula de casa. Des de petits cal educar els fills a escoltar la 
paraula, recordant a casa el que s'ha escoltat amb la 
comunitat. Això els permetrà de descobrir el diumenge com a 
«dia del Senyor». La trobada amb Jesús ressuscitat, al bell 
mig del diumenge, ha d'alimentar-se de la memòria de Jesús, 
del relat de l'Evangeli, de la realitat de la fracció del pa i del 
seu cos lliurat per nosaltres. La memòria de Crist crucificat i 
ressuscitat marca la diferència entre el diumenge i el temps 
lliure: si no ens trobem amb Ell no hi ha festa, la comunió és 
només un sentiment, la caritat es limita a un gest de solidaritat 
que, tot i així, no construeix la comunitat cristiana ni educa per 
a la missió. Al mateix temps que ens introdueix en el cor de 
Déu, l'eucaristia del diumenge forma la família i la família, en la 
comunitat cristiana, fa d'alguna manera l'Eucaristia. 

 

3. El diumenge en els primers segles.  En els primers temps 
de la vida de l'Església, el diumenge i l'eucaristia el dia del 
Senyor subratllaven fortament també l’esperança en la 
vinguda del Senyor.  

 

Sant Justí, filòsof i màrtir, ens va deixar la imatge suggestiva 
de la comunitat cristiana reunida el «dia del Senyor», 
corresponent a l’endemà del dissabte.  
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pasquals, l'efusió de l'Esperit. Els primers cristians van 
reprendre el ritme setmanal jueu, però a partir de la 
resurrecció, van donar una importància fonamental al «primer 
dia després del dissabte» (Lc 24, 1). En el marc d'aquest dia, 
Joan i Lluc situen la memòria dels menjars amb el Ressuscitat 
(Lc 24, 13-35 i Jn 21, 1-14), acolorint-los amb trets eucarístics. 
El text de Joan 21 ens fa comprendre bé l’atmosfera de les 
trobades eucarístiques de les primeres comunitats cristianes. 
Jesús «pren, dóna gràcies i els dóna» el pa (Jn 21, 12.9-14), i 
«l’havien reconegut quan partia el pa» (Lc 24, 30.35). En 
continuïtat amb els àpats de Jesús es posen les «reunions» 
del primer dia de la setmana, recordades a Ac 20,7 com a 
moment de l'assemblea comunitària per a «la fracció del pa» i 
escoltar la paraula de l'apòstol, esmentats a 1Co 16,2, i com a 
dia de la col·lecta per als pobres de Jerusalem. El diumenge, 
per tant, ve connotat per tres elements: escoltar la Paraula, la 
fracció del pa per a compartir-lo amb els germans i la caritat. 
Més tard, a Ap 1, 10 rebrà el nom del «Dia del Senyor». 
L'església primitiva afirma així el vincle de continuïtat i 
diferència respecte el dissabte. El «dia del Senyor» és el dia 
de la memòria de la resurrecció.  

 

Participant en la Missa, la família dedica espai i temps, ofereix 
energies i recursos, aprèn que la vida no és feta només de 
necessitats que cal satisfer, sinó de relacions que cal construir. 
La gratuïtat de l'eucaristia dominical requereix que la família 
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Cap dels deixebles no gosava preguntar-li qui era, perquè sabien que era 
el Senyor. 13 Jesús s'acostà, prengué el pa i els el donava. Igualment va fer 
amb el peix. 

14 Aquesta fou la tercera vegada que Jesús es va aparèixer als deixebles 
després de ressuscitar d'entre els morts. (Jn 21,1-14) 

 

D. Catequesi bíblica 

1. Jesús «senyor» del dissabte . El diumenge neix com a 
«memòria» setmanal de la resurrecció de Jesús, celebra la 
«presència» actual del Senyor ressuscitat, espera la 
«promesa» de la seva vinguda gloriosa. En els primers temps 
del cristianisme el dies dominicus no va substituir de seguida 
al dissabte jueu, sinó que va viure en simbiosi amb aquest. Per 
a comprendre aquest fet hem d’aturar-nos en tres moments: la 
relació entre Jesús i el dissabte; el sorgiment del primer dia de 
la setmana; el diumenge en els primers segles. En aquests 
tres moments es fa present el significat espiritual i teològic del 
diumenge cristià com a memòria, presència i promesa.  

A l'evangeli Jesús va manifestar una especial llibertat sobre el 
dissabte, fins al punt que la seva activitat taumatúrgica sembla 
concentrar-se en aquest dia: pensem en l'episodi de les 
espigues collides en dissabte (Mc 2, 23-28; Mt 12, 1-8; Lc 6, 1-
5); en la curació de l'home amb la mà paralitzada (Mc 3, 1-6; 
Mt 12, 9-14; Lc 6, 6-11), de la dona encorbada (Lc 13, 10-17) i 
d'un hidròpic (Lc 14, 1-6). L’evangelista Joan situa en dissabte 
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la curació del paralític a la piscina (Jn 5, 1-18) i el relat del cec 
de naixença (Jn 9, 1-41).  

 

Respecte al dissabte, Jesús es mou en una triple perspectiva. 
En primer lloc, Jesús confirma la veneració pel manament del 
dissabte: més enllà de la pràctica legalista dels fariseus, Jesús 
reconeix, viu i recomana el significat del dissabte. L'episodi de 
les espigues collides en dissabte interpreta la Llei a la llum de 
la voluntat de Déu: «El dissabte està fet per a l'home, no 
l'home per al dissabte». El dissabte té com a finalitat la vida de 
l'home en plenitud (Mc 3, 4; Mt 12, 11-12). En segon lloc: 
Jesús acompleix el sentit del dissabte, alliberant l'home del 
mal. El dissabte és el vèrtex de l'obra de Déu i l'home ha estat 
creat per al dissabte autèntic, ço és, la comunió amb Déu. La 
missió de Jesús s’acompleix en l’oferiment a la humanitat de la 
gràcia de poder realitzar la seva vocació, aquella per a la qual 
Déu la va crear en el seu origen. Això succeeix sobretot per a 
aquells que estan ferits en el cos i en l'ànima: els malalts, els 
paralítics, els cecs, els pecadors. El dissabte és el dia dels 
gestos d'alliberament de Jesús. Finalment, Jesús és el 
«Senyor» del dissabte. Renovant l'obra de creació i 
alliberament del mal, Jesús es revela a si mateix com la 
plenitud de la vida, la fi del manament sabàtic. Jesús és 
Senyor del dissabte perquè és el Fill i, com a Fill, ens 
introdueix en la plenitud del dissabte.  
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Per a experimentar la «presència» del Senyor ressuscitat, la 
família ha de deixar-se il·luminar per l'Eucaristia dominical. La 
celebració de la Missa es converteix en el cor vivent i que fa 
bategar el dia del Senyor, de la seva presència aquí i ara com 
a Ressuscitat. L'Eucaristia ens permet fondejar la nostra nau a 
la riba del misteri sant de Déu. En el diumenge la família troba 
el centre de la setmana, el dia que custodia la seva vida 
quotidiana. Això succeeix quan la família es demana: podem 
trobar junts el misteri de Déu? En la seva senzillesa, la 
celebració deixa que el «misteri» de Déu ens surti a trobar. El 
ritu posa la família en contacte amb la font de la vida, la 
comunió amb Déu i la comunió fraterna. I encara és quelcom 
més gran: el misteri cristià és la vida nova de Jesús ressuscitat 
que es fa present en l'assemblea eucarística. L'eucaristia 
dominical és el centre del diumenge i de la festa. En aquesta 
la família rep la vida nova del Ressuscitat, acull el do de 
l'Esperit, escolta la paraula, comparteix el pa eucarístic, 
s'expressa en l'amor fratern. Per això el diumenge és el senyor 
dels dies, el dia de la trobada amb el Ressuscitat! 

 

2. El «primer dia de la setmana».  El diumenge és la 
«memòria» de la Pasqua de Jesús. Segons el coincident 
testimoni evangèlic, Crist va ressuscitar el «primer dia de la 
setmana» (Mc 16, 2.9; Mt 28, 1; Lc 24, 1; Jn 20, 1). En aquest 
dia es van realitzar tots els esdeveniments sobre els quals es 
basa la fe cristiana: la resurrecció de Jesús, les aparicions 


