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3. L’exercici de la professió entra en conflicte amb els lligams 

matrimonials i familiars? 

4. Tenim el costum resar en els àpats? Quin és el significat 

que donem a la benedicció dels aliments? 

 

PREGUNTES PER AL GRUP FAMILIAR I LA COMUNITAT 

1. En les nostres comunitats cristianes es para atenció als 

problemes del treball i de l'economia? 

2. En la Caritas in veritate Benet XVI parla de les condicions 

per a un "treball decent" (CV 63): com ho podem fer per 

assegurar a totes les persones un treball decent? 

3. La flexibilitat en l'ocupació és una oportunitat o un dany? 

4. Quines formes d'idolatria del treball estan presents en la 

societat en què vivim? 

 

G. Un compromís amb la vida familiar i social 

 

H. Oracions espontànies. Pare Nostre 

 

I. Cant final 
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tradició jueva, han considerat el dia del Senyor també com el 

dia del descans del treball quotidià. Això té un significat propi 

perquè constitueix una relativització del treball, el qual ha 

d’estar orientat a l’home: el treball és per a l’home i no l’home 

per al treball. És fàcil intuir que així es protegeix l’home, al qual 

s’emancipa d’una possible forma d’esclavitud. Com he afirmat 

en alguna altra ocasió, «el treball revesteix una importància 

primària per a la realització de l’home i el desenvolupament de 

la societat, i per això cal que s’organitzi i desenvolupi sempre 

amb ple respecte vers la dignitat humana i al servei del bé 

comú. Alhora, és indispensable que l’home no es deixi 

dominar pel treball, que no l’idolatri ni pretengui trobar en ell el 

sentit últim i definitiu de la vida».  En el dia consagrat a Déu és 

on l’home comprèn el sentit de la seva vida i també de 

l’activitat laboral. [Sacramentum Caritatis, 74] 

 

 

F. Preguntes per al diàleg en parella i en grup 

PREGUNTES PER A LA PARELLA 

1. Ens sentim realitzats en el nostre treball? 

2. Confrontem les nostres experiències de treball? 
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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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5. EL TREBALL I LA FESTA EN LA FAMÍLIA  

 

 

A. Cant i salutació inicial 

 

B. Invocació de l'Esperit Sant 

 

C. Lectura de la Paraula de Déu 

 
26 Déu digué: "Fem l'home a imatge nostra, semblant a nosaltres, i que 

sotmeti els peixos del mar, els ocells del cel, el bestiar, i tota la terra amb 

les bestioles que s'hi arrosseguen". 

 
27 Déu va crear l'home a imatge seva, 

el va crear a imatge de Déu,  

creà l'home i la dona.  
28 Déu els beneí dient-los: 

"Sigueu fecunds i multipliqueu-vos,  

ompliu la terra i domineu-la;  

sotmeteu els peixos del mar, els ocells del cel  

i totes les bestioles que s'arrosseguen per terra". 
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una expressió de gratitud al Pare celestial, que és provident 

amb els seus fills de la terra, concedint-los la gràcia d'estimar-

se i el pa per a viure. 

 

 

E. Ensenyament del Magisteri 

No només el treball, sinó el mateix el descans dominical és un dret 

fonamental i un recurs indispensable per als individus i llurs famílies: és el 

que s’assevera en l'exhortació apostòlica postsinodal Sacramentum 

Caritatis. L'home i la dona tenen més valor que no el seu treball: estan fets 

per a la comunió i per a la reunió. El diumenge, per tant, es configura no 

com un interval al fatic ple d’activitats frenètiques o experiències 

extravagants, sinó com el jorn del descans que s'obre a la reunió, fa 

redescobrir l'altre, prestant-se a dedicar un temps a les relacions en família, 

als amics i a l'oració. 

El significat de descans i el treball 

És particularment urgent en el nostre temps recordar que el 

dia del Senyor és també el dia de descans de la feina. 

Esperem amb gran interès que la societat civil també ho 

reconegui així, a fi que sigui possible alliberar-se de les 

activitats laborals sense sofrir per això cap perjudici. En efecte, 

els cristians, en certa relació amb el sentit del dissabte en la 
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4. Déu els beneí...  Del relat de la creació emergeix una 

estreta connexió entre l'amor conjugal i l’activitat laboral: la 

benedicció de Déu, de fet, s’adreça a la fecunditat de la parella 

i al domini sobre la terra. La doble benedicció ens convida a 

reconèixer la bondat de la vida familiar i de la vida laboral. 

Encoratja, per tant, a trobar una manera de viure 

equilibradament i harmònica la família i treball. No manquen 

avui intents en aquesta direcció, com per exemple, on és 

possible i escaient, el treball a temps parcial o els permisos 

compatibles amb els deures de la feina, però d'acord a les 

necessitats de la família. La flexibilitat de les hores de treball 

pot afavorir un just equilibri entre les necessitats de la família, 

especialment els relacionades amb la cura dels infants, i els 

del treball. 

La benedicció es donada als cònjuges perquè siguin fructífers i 

cullin el fruit de la fertilitat de la terra. La família, beneïda per 

Déu, està cridada a reconèixer els dons que rep de Déu. Una 

manera concreta de fer memòria de l’acció benfactora de Déu, 

origen de tot bé, és l'oració de benedicció que la família fa en 

els àpats. Aplegar-se tots junts per a lloar Déu i donar-li 

gràcies pels aliments és un gest tan simple com profund: és 
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29 Déu digué encara: "Mireu, us dono totes les herbes que fan llavor arreu 

de la terra i tots els arbres que donen fruit amb la seva llavor, perquè siguin 

el vostre aliment. 30 A tots els animals de la terra, a tots els ocells del cel i a 

totes les bestioles que s'arrosseguen, a tots els éssers vius de la terra, els 

dono l'herba verda per aliment". I va ser així. 31 Déu veié que tot el que 

havia fet era molt bo. Hi hagué un vespre i un matí, i fou el sisè dia. 

 
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. (Gen 1,26-31; 2,1-4) 

 

 

D. Catequesi bíblica 

1. Déu digué: "Fem l'home”.  El relat bíblic dels orígens 

presenta la creació de l'ésser humà, home i dona, com a obra 

de Déu, com a fruit del seu treball. Déu crea l'home treballant 

talment com un terrisser modela el fang (Gen 2,7). I, fins i tot 

quan donarà vida al seu poble Israel, alliberant-lo de 

l'esclavatge d’Egipte i conduint-lo a la terra promesa, l'obra de 

Déu s'assemblarà a la del pastor que condueix el seu ramat, 

que el guia fins a les pastures (cf. Sl 77,21). 
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L'obra creadora de Déu s’acompanya de la seva paraula, es 

realitza encara més mitjançant la seva paraula: “Déu digué: 

«Fem l'home a imatge nostra, semblant a nosaltres»... I Déu 

va crear l'home a imatge seva...”. Allò que Déu fa, de bon 

principi no és “usat” sinó contemplat. Ell mira el que ha fet fins 

a obtenir-ne la glòria, gaudint de la bellesa del bé que ha creat. 

Davant els seus ulls, el treball és vist com una obra mestra. 

Qui encara sap meravellar-se davant les meravelles del món 

reviu d'alguna manera el goig de Déu. Fins i tot avui, aquell qui 

sap mirar amb senzillesa i fe la bellesa de l'univers és convidat 

a reconèixer la mà de Déu i a comprendre que no és un 

producte de la casualitat, sinó de l'obra amorosa del Creador 

vers la criatura humana que, no només és "bona" com totes 

les altres, sinó "molt bona". 

La paraula que acompanya la creació de Déu no es pot 

mancar tampoc a l'home que treballa: mai hauria d'ocórrer que 

el treball pugui asfixiar l'home fins al punt de reduir-lo al silenci! 

Privats del dret a parlar, el treballador queda reduit a la 

condició de l'esclau, al qual se li impedeix gaudir del seu 

treball perquè tot el fruit li és segrestat per l’amo. 
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Temps lliure per a les relacions interpersonals i socials, la 

repòs del treball és una bona oportunitat per alimentar els 

afectes familiars, i per estrényer llaços d'amistat amb altres 

famílies. De fet, l'actual ritme de treball dictat per l'economia 

de consum limiten fins gairebé arribar a anul·lar, sobretot per a 

certes professions, els espais de la vida en comú, 

especialment en família. Les actuals condicions de vida 

semblen refutar allò que fins fa poc només s’albirava. S'espera 

que els avenços en tecnologia haurien augmentat el temps 

d'oci. El ritme frenètic de treball, els viatges a la feina i tornar a 

casa, redueixen dràsticament l'espai de diàleg i intercanvi 

entre els cònjuges i la possibilitat de romandre amb els fills. 

Entre els grans reptes dels països econòmicament 

desenvolupats, hi ha el fet que cal equilibrar el temps de la 

família amb els de treball. Ultra això, la difícil tasca dels països 

en vies de desenvolupament rau a augmentar la productivitat 

sense perdre la riquesa de les relacions humanes, familiars i 

de comunitat, de resoldre i conciliar el treball i la relació 

familiar en el context de les migracions tant externes com 

internes, dins el mateix país. 
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disposat al treball mòbil i a l’horari flexible, en proporció al que 

consumeix, que és més que no els que viuen en família. 

3. Fem l'home a imatge nostra, semblant a nosaltres . Creat 

a imatge i semblança de Déu (Gen 1,26), l'home, com Déu, 

treballa descansa. La resta del temps, pacífic i joiós de la festa 

és també l'espai per a donar gràcies a Déu, creador i salvador. 

En suspendre el treball, els homes recorden i experimenten 

que a l’origen del seu treball hi ha l'acció creadora de Déu. La 

creativitat humana fonamenta les seves arrels en Déu el 

Creador: només Ell crea del no-res. 

Descansant en Déu, els homes també troben la justa mesura 

de llur treball respecte la relació amb el proïsme. El treball està 

al servei de lligams més profunds que Déu ha destinat a la 

criatura humana. El pa guanyat en el treball, no és només per 

a ell, sinó per a sosteniment dels altres qui viu. A través del 

treball els cònjuges nodreixen la seva relació i la vida dels 

seus fills. El treball, d'altra banda, és també l'acte de justícia 

amb què les persones participen en el bé de la societat i 

contribueixen al bé comú. 
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L'home ha de treballar per a viure, però les condicions de 

treball han de protegir i fins i tot promoure la seva dignitat 

personal. El mercat laboral actual constreny moltes persones, 

especialment joves i dones, a situacions d’incertesa constant, 

impedint-los de treballar amb aquella estabilitat i seguretat 

d’ordre econòmic i social necessàries per tal d’assegurar a les 

joves generacions de formar una família i a les famílies 

d’engendrar i educar els seus fills. 

L'adequada "flexibilitat" del treball requerit per l'anomenada 

"globalització" no justifica la permanent “precarietat” d'aquells 

que tenen únicament en la seva "força del treball" els recursos 

que li asseguren a ell mateix i a la seva família el que 

necessiten per viure. Una seguretat social adequada i altres 

mecanismes de protecció han d'integrar-se en l'economia del 

treball, especialment per a les famílies que viuen els moments 

més delicats —com la maternitat— o més difícils —com una 

malaltia i la desocupació— perquè puguin comptar amb una 

seguretat econòmica raonable. 

2. Déu els beneí dient-los: “...ompliu la terra i d omineu-la” . 

La creació "molt bona" no ha de ser considerada només per 
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l'home, sinó també com una crida a la col·laboració. El treball 

és, de fet, una crida feta a cada home a participar en l'obra de 

Déu i, per tant, un veritable lloc de la santificació. Transformant 

la realitat, reconeix que el món ve de Déu, el qual l’invita a dur 

a terme l’obra bona que va iniciar. Això significa, per exemple, 

que la greu desocupació fruit de la crisi econòmica mundial, no 

només priva les famílies dels mitjans necessaris de 

subsistència, sinó que, en el fet de negar o reduir l'experiència 

de treball, evita que l'home es desenvolupi plenament. 

El treball no ha de sotmetre a l'home, sinó que l’home, a través 

del treball, està cridat a "sotmetre" la terra (Gen 1,28). El món 

sencer resta a disposició de l'home perquè, a través de la seva 

intel·ligència i compromís, descobreixi els recursos necessaris 

per a viure i en faci l’ús degut. Amb tal fi, i molt més ara que no 

en altres temps, no hem d'oblidar que la terra ens és confiada 

per Déu com un jardí per a gaudir-ne i tenir-ne cura (Gen 2,7). 

L'ús responsable dels recursos de la terra, en ordre a 

aconseguir un desenvolupament sostenible, s'ha convertit avui 

en una qüestió de primer pla, "la qüestió ecològica". La 

degradació ambiental en moltes parts del planeta, els nivells 
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creixents de contaminació i altres factors negatius, com ara 

l'escalfament global sonen com a campanes d’alarma respecte 

un seguit d'avenços tecno-científics que descuren els efectes 

col·laterals de les seves empreses. L'estudi de la planificació 

industrial, agrícola i urbana que posin l'home al centre i la 

salvaguarda de la creació és la condició imprescindible per a 

garantir a les famílies,  ja avui en dia i de manera especial en 

el futur, un món habitable i acollidor. 

Després de treballar sis dies per crear el món i l'home, el setè 

dia Déu descansa. El repòs de Déu recorda a l'home la 

necessitat de suspendre el treball, perquè la vida religiosa 

personal, familiar, comunitària no se sacrifiqui als ídols de 

l'acumulació de riquesa, de la promoció professional, de 

l'increment del poder. No vivim només de les relacions 

d'ocupació, inherents a l'economia. Hom necessita temps per 

a cultivar les relacions gratuítes dels afectes familiars i dels 

llaços d'amistat i de parentiu. 

Per desgràcia, a Occident la cultura dominant tendeix a 

considerar l'individu només inherent a la societat de producció 

i consum: esdevé majorment productiu, ja que està més 


