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G. Un compromís amb la vida familiar i social 

 

 

H. Oracions espontànies. Pare Nostre 

 

 

I. Cant final 
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F. Preguntes per al diàleg en parella i en grup 

 

PREGUNTES PER A LA PARELLA 

1. Com vivim l'estil del diumenge en la nostra família?  

2. El nostre diumenge és un dia de «descans en el Senyor»? 

3. Per a la Bíblia la festa és temps de llibertat interior, de 

prestar-se atenció recíprocament i de proximitat familiar: com 

és el clima domèstic la jornada del diumenge?  

4. La trobada amb Déu i amb l'altre és el cor de la festa: el 

nostre diumenge posa veritablement en el centre la celebració 

de Déu i el temps per als altres? 

 

PREGUNTES PER AL GRUP FAMILIAR I LA COMUNITAT 

1. Quins són en la societat actual els estils de vida de la festa i 

del temps lliure?  

2. Quines experiències proposen les comunitats cristianes per 

a viure el diumenge com un temps per a Déu i per als altres?  

3. La parròquia i els grups eclesials ajuden a «celebrar el 

diumenge»: quines iniciatives es poden impulsar?  

4. De quina manera la celebració dominical pot convertir-se en 

l’«esbarzer ardent» que ajuda a retrobar el sentit de Déu? 
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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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8. LA FESTA, TEMPS PER A LA FAMÍLIA  

  

A. Cant i salutació inicial 

 

B. Invocació de l'Esperit Sant 

 

C. Lectura de la Paraula de Déu 

 
1 Així van quedar acabats el cel i la terra amb tots els seus estols. 2 El setè 

dia, Déu havia acabat la seva obra. El dia setè, doncs, va reposar de tota 

l'obra que havia fet. 3 Déu va beneir el dia setè i en va fer un dia sagrat, 

perquè aquell dia reposà de la seva obra creadora. 4 Així foren els orígens 

del cel i de la terra quan van ser creats. (Gn 2, 1-4a) 

 
8 Recorda't de consagrar-me el repòs del dissabte. 9 Tens sis dies per a 

treballar i fer totes les feines que calgui, 10 però el dia setè és el dia de 

repòs, dedicat al Senyor, el teu Déu. No facis cap treball ni tu, ni el teu fill, 

ni la teva filla, ni el teu esclau, ni la teva esclava, ni cap dels teus animals, 

ni l'immigrant que resideix a la teva ciutat. 11 Perquè en sis dies el Senyor 

va fer el cel, la terra, el mar i tot el que s'hi mou, però el dia setè va 

reposar: per això el Senyor ha beneït el dissabte i l'ha consagrat.  (Ex 20, 

8-11) 
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d’Egipte, i que el Senyor, el teu Déu, te’n va fer sortir amb mà 

forta i amb braç poderós: per això el Senyor, el teu Déu, et 

mana de respectar el repòs del dissabte» (Dt 5, 15). Aquesta 

formulació apareix complementària a la precedent: 

considerades conjuntament, revelen el sentit del «dia del 

Senyor» a l’interior d’una perspectiva unitària de teologia de la 

creació i de la salvació. El contingut del precepte no és, doncs, 

primàriament una interrupció qualsevol del treball, sinó la 

celebració de les meravelles obrades per Déu. En la mesura 

en què aquest «record», cimal de gratitud i de lloança envers 

Déu, és viu, el repòs de l’home, en el dia del Senyor, assumeix 

el seu ple significat. Amb aquest, l’home entra en la dimensió 

del «repòs» de Déu en participa profundament, i així esdevé 

capaç de sentir un estremiment d’aquella joia que el Creador 

mateix sentí després de la creació, en veure que tot allò que 

havia fet era «molt bo» (Gn 1, 31). 

[Dies Domini, 16-17] 
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formulació característica: «Recorda’t de consagrar-me el repòs 

del dissabte» (20, 8). I, a més, el text inspirat en dóna la 

motivació recordant l’obra de Déu: «Perquè en sis dies el 

Senyor va fer el cel, la terra, el mar i tot el que s’hi mou, però 

el dia setè va reposar; per això el Senyor habeneït el dissabte i 

l’ha consagrat» (v. 11). Abans d’imposar quelcom a fer, el 

manament senyala quelcom a recordar. Invita a desvetllar la 

memòria d’aquella gran i fonamental obra de Déu que és la 

creació. És memòria que ha d’animar tota la vida religiosa de 

l’home, per confluir després en el dia en què l’home és cridat a 

reposar. El repòs assumeix així un típic valor sagrat: el fidel és 

invitat a reposar no sols com Déu reposà, sinó a reposar en el 

Senyor, referint a ell tota la creació, en la lloança, en l’acció de 

gràcies, en la intimitat filial i en l’amistat esponsal. 

 

17. El tema del «record» de les meravelles acomplertes per 

Déu, en relació al repòs sabàtic, ressalta també en el text del 

Deuteronomi (5, 12-15), on el fonament del precepte és situat 

no tant en l’obra de la creació com en el de l’alliberament obrat 

per Déu en l’Èxode: «Recorda’t que eres esclau en el país 
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D. Catequesi bíblica 

 

1. El setè dia de la creació . L'home modern ha creat el temps 

lliure i ha perdut el sentit de la festa. És necessari recuperar el 

sentit de la festa i, de manera particular, el diumenge, com «un 

temps per l’home», més encara, «un temps per a la 

família».Retrobar el cor de la festa és decisiu també per a 

humanitzar treball, per a donar-li un significat, per tal que no el 

redueixi a ser una resposta a la necessitat sinó que l'obri a la 

relació i a la condivisió: amb la comunitat, amb el proïsme i 

amb Déu. 

 

El setè dia és per als cristians el "dia del Senyor", perquè 

celebra el Crist ressuscitat, present i viu en la comunitat 

cristiana, la família i la vida personal. És la Pasqua setmanal. 

El diumenge no trenca la continuïtat amb el dissabte judaic, al 

contrari, el porta al seu compliment. Per a entendre la 

singularitat del diumenge cristià és necessari, per tant, referir-

se al significat del manament de dissabte. Per a santificar la 

festa, segons el manament, el poble de Déu ha de dedicar un 
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temps reservat a Déu i a l’home. A l'Antic Testament el setè 

dia de la creació i les lleis per a santificar el dissabte estan 

fortament entrellaçats. El manament del dissabte, reservar un 

temps per a Déu, salvaguarda també la intenció de crear un 

temps per l’home. 

 

Després del treball dels sis dies, el descans és el compliment 

de l'obra creadora de Déu. El primer dia Déu estableix la 

mesura del temps amb l'alternança entre nit i dia; el quart dia 

Déu crea els estels, el sol i la lluna, perquè «siguin senyals per 

a festes, dies i anys» (Gn 1, 14), el setè dia Déu «clou tot el 

treball que va fer». L'inici, el centre i el final de la setmana de 

la creació estan marcats pel temps, que té la seva fi en el dia 

de Déu. El setè dia és el moment del descans i comunica la 

benedicció a tota la creació. No només interromp l'activitat 

humana, sinó que atorga la fecunditat connectada amb el 

descans de Déu. És així que el culte i la festa donen sentit al 

temps humà. A través del culte el temps posa a l'home en 

comunió amb Déu i Déu entra en la història de l'home. El setè 

dia custodia el temps de l'home, el seu espai de gratuïtat i 

relació.  

 

  

 —9— 

gratuïtament la seva caritat; en el servei el do rebut es 

converteix en amor compartit i viscut amb els altres. El dies 

Domini ha de convertir-se també en un dies hominis! Si la 

família s'acosta a la festa d'aquesta manera, podrà viure-la 

com el dia «del Senyor». 

 

 

E. Ensenyament del Magisteri 

 

La família que sap suspendre el flux continu del temps i es pren un 

descans per a fer memòria amb agraïment dels beneficis que ha rebut del 

seu Senyor s'entrena a entrar en el descans de Déu. La família cridada a 

reposar en el Senyor sap reorientar la dispersió dels dies vers el dia de la 

gratitud. Sap convertir l'espera dels dies en l'única espera del Dia del 

Senyor. Torna com el leprós guarit per a donar gràcies al seu Senyor, per a 

la salvació de tots. Amb la insistència de la seva intercessió abreuja el 

temps de l'espera del vuitè dia, per al qual l'Espòs promet a l'esposa: «Sí, 

vinc aviat». Amén. Vine, Senyor Jesús! (Ap 22, 20).  

 

Recordeu el dia del dissabte 

16. El manament del Decàleg amb què Déu imposa 

l’observança del dissabte té, en el Llibre de l’Èxode, una 



  

 —8— 

3. L'oració sobre les ofrenes,  suara evodada, conclou així: 

Tu mateix T’ens dónes a canvi. La invocació demana a Déu no 

només la salut, la serenitat, la pau familiar, sinó ni més ni 

menys que Ell mateix. El sentit de la fatiga dels dies laborables 

és transformar el nostre treball en ofrena agradable, com a 

reconeixement dels dons que hem rebut: la vida, el cònjuge, 

els fills, la salut, el treball, cada caiguda i cada nou inici en la 

nostra existència. La llibertat cristiana consisteix en 

l'alliberament de l'home del treball i en el treball, a fi que quedi 

lliure per a Déu i per als altres. L'home i la dona, però sobretot 

la família, han d'inscriure en el seu estil de vida el sentit de la 

festa, per a viure no només com a subjectes en la necessitat, 

sinó com a comunitat de trobada. 

 

La trobada amb Déu i amb l'altre és el cor de la festa. El dinar 

del diumenge, a casa i amb la comunitat, és diferent del de 

cada dia: el de cada dia serveix per a sobreviure, el del 

diumenge per a viure l'alegria de la trobada. L’àpat festiu és 

temps per a Déu, espai per a escoltar i conviure, disponibilitat 

per al culte i la caritat. La celebració i el servei són les dues 

formes fonamentals de la llei, amb les quals s'honora Déu i 

s'acull el seu do d'amor: en el culte Déu ens comunica 
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La festa vista com a «temps lliure» es viu avui en el marc del 

«cap de setmana» que tendeix a dilatar-se cada vegada més 

bo i assumint trets de dispersió i d'evasió. El temps del cap de 

setmana, particularment agitat, sufoca l'espai del diumenge. 

En lloc del descans es privilegia la diversió, la fugida de les 

ciutats, i això influeix en la família, sobretot si hi ha fills 

adolescents i joves. Li costa trobar un moment domèstic de 

serenitat i de proximitat. El diumenge perd la dimensió familiar: 

es viu més com un temps «individual» que com un espai 

«comú». El temps lliure sovint es converteix en un dia «mòbil» 

i corre el risc de deixar de ser un dia «fix» per a adaptar-se a 

les exigències del treball i de la seva organització. 

 

No es descansa només per a tornar al treball, sinó per a fer 

festa. És oportú, més que mai, que les famílies redescobreixin 

la festa com lloc de la trobada amb Déu i de la proximitat 

recíproca, bo i creant el clima familiar sobretot quan els fills 

són petits. El clima que es viu en els primers anys a la casa 

natal queda gravat per a sempre en la memòria de l'home. 

També els gestos de la fe el diumenge i les festivitats anuals 

han de marcar la vida de la família, tant dintre de casa com en 

la participació en la vida de la comunitat. «No és tant Israel 
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que ha custodiat el dissabte, –s'ha dit– sinó que és el dissabte 

que ha custodiat a Israel». Així, també el diumenge cristià 

custòdia la família i la comunitat cristiana que el celebra, 

perquè obre a la trobada amb el misteri sant de Déu i renova 

les relacions familiars. 

 

2. El manament de santificar el dissabte.  El tercer 

manament del decàleg recorda l'alliberament d'Egipte, el do de 

la llibertat que constitueix Israel com poble. És un «signe 

perenne» de l'aliança entre Déu i l'home, amb qui fa partícep 

tota existència, fins i tot la vida animal. Participa també la terra 

(que té el seu descans en el setè any) i tota la creació (el 

jubileu, el dissabte dels anys) (Lv 25, 1-7 i 8-55). El dissabte 

del decàleg, per tant, té un significat social i alliberador. El 

manament no està motivat només amb l'obra creadora, sinó 

també amb l'acció redemptora: «Recorda que vas ser esclau 

en el país d'Egipte i que el Senyor el teu Déu et va treure 

d'allí… El Senyor el teu Déu t'ha manat guardar el dia del 

dissabte» (Dt 5, 15). Obra de la creació i memorial de 

l'alliberament van unides. «Guardar el dissabte» significa 

acomplir un «èxode» per a la llibertat de l'home, passant de 

l’«esclavitud» al «servei». Durant sis dies l'home continuarà 
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fatigant-se, però el setè cessarà del treball servil a fi que pugui 

servir en la gratitud i en la lloança. El dissabte, per tant, ens 

arrenca del servei/esclavitud per a introduir-nos en el 

servei/llibertat.  

 

En la Litúrgia trobem una estupenda oració (Oració sobre les 

ofrenes del XX Diumenge) que ens pot ajudar a retrobar la 

festa com a compliment del treball de l'home: «Accepta, 

Senyor, els nostres dons, en els quals es realitza un admirable 

intercanvi entre la nostra pobresa i la teva grandesa: en oferir-

te el que tu ens has donat, tu mateix t’ens dónes a canvi». El 

text invoca el prodigiós intercanvi entre la nostra pobresa i la 

grandesa de Déu. Aquest intercanvi es realitza en la trobada 

entre el treball i la festa, entre la dimensió «productiva» i la 

dimensió «gratuïta» de la vida. A casa i en la comunitat 

cristiana, la família experimenta l'alegria de transformar la vida 

de tots els dies en litúrgia viva. En l'oració a casa, la parella 

prepara i irradia la celebració litúrgica festiva. Si els fills veuen 

que els pares resen abans que ells i amb ells, aprendran a 

resar en la comunitat eclesial. 

 


