
                                                                                   

 

RECÉS ACO - Espiritualitat i missió en el món obrer 
(Als XXV anys de LA PASTORAL OBRERA DE TOTA L’ESGLÉSIA) 

Dissabte 15 de febrer 2020 - Parròquia St. Josep Obrer 

 

 

PREGÀRIA A JESÚS OBRER 
 
 
Senyor Jesús, t’oferim tot el dia: 
el nostre treball, les nostres lluites,  
les nostres alegries i les nostres penes.  
 
Concedeix-nos, a nosaltres  
i a tots els germans i germanes del treball,  
pensar com Tu, treballar amb Tu, i viure en Tu. 
 
Fes-nos la gràcia d’estimar-te de cor  
i servir-te amb totes les forces.  
 
Que el teu Regne sigui un fet a les fàbriques, als tallers,  
a les mines, als camps, a la mar, a les escoles,  
als despatxos, als hospitals i a casa nostra.  
 
Que els militants que sofreixen desànim romanguin en el teu 
amor.  
I que els obrers morts al camp d’honor del treball i de la lluita  
reposin en pau. 

 
Maria, mare dels pobres, prega per nosaltres. 



De La pastoral obrera de tota l’Església: 

 

L’evangelització del món obrer, objectiu central de la pastoral 

obrera, és preocupació, responsabilitat i tasca de tota 

l’Església (EN 14; CLIN 19). És en ella, en tant que cos visible 

de la presència del Crist entre nosaltres, la qui rep d’Ell la 

missió d’anar per tot el món predicant la bona nova a tota la 

humanitat” (Mc 15, 15-20). 

Fidel a la voluntat del seu Senyor, tota l’Església ha de sentir-
se i ha de mostrar-se corresponsablement unida, també en el 
testimoniatge cristià, en el servei evangèlic als treballadors i 
també a la voluntat transformadora d’aquestes condicions 
socials que tan directament afecten al món obrer. 

 

“Un dels continguts més importants de la evangelització està 

 constituït per l’anunci de l’ “Evangeli del treball” que he 

 presentat en la meva encíclica Laborem excercens, i que, en 

 les condicions actuals, ha esdevingut especialment necessari.  

 Això suposa una intensa i dinàmica pastoral dels 

 treballadors, tant necessària avui com en el passat, i que, sota 

 alguns aspectes, ha esdevingut cada dia més difícil. L’Església 

 ha de buscar sempre noves formes i nous mètodes, sense 

 cedir al desànim” (Al.locució de Joan Pau II, 15 de gener de 1993). 

 
. Així doncs, la pastoral obrera tindrà en compte: 

- La dimensió missionera en l’evangelització del món 
obrer i l’anunci joiós de la bona nova del Senyor en 
aquest món. 

-  L’encarnació del món obrer: la seva cultura, els seus 
problemes, aspiracions, lluites... 

 
 



- La formació de militants obrers cristians, per tal que 
descobreixin el Crist en l’Església, llur pròpia dignitat 
de treballadors i la necessitat de la transformació de la 
societat. 

- La major proximitat entre l’Església i el món obrer, 
perquè ella neixi i creixi en aquest món, i perquè 
aquest es faci present en l’Església. 

- La resposta des de la fe i els criteris evangèlics als 
problemes i la denúncia de les situacions per les quals 
passen els treballadors. 
 
 

 

ESTIL DE VIDA PERSONAL COHERENT AMB L’EVANGELI DE 

JESUCRIST 

 

25.«La formació dels laics ha de contribuir a viure en la unitat 
dimensions que, perquè són distintes, tendeixen sovint a 
escindir-se...»1. En aquest sentit, per exemple, avui més que 
mai, cal: 
– Potenciar nous tipus de relacions laborals, on es 

comparteixi el treball, s’asseguri el temps lliure i la 
dedicació a la família, la cultura..., es denunciïn els 
abusos del treball: la pluricol·locació, les hores extres, el 
treball precari... 

– Promoure la solidaritat que educa en la compartició i 
créixer en consciència de fraternitat.  

– Assegurar formes de vida de millor qualitat natural i 
humana, no recolzades en el consum i pel consum. 

– Potenciar experiències de vida comunitària entre els 
cristians que fan presents els valors del Regne d’una 
manera propera i visible (participació en associacions, 
cooperativisme, comunicació de béns...), cristians que 
estiguin oberts a tots aquells que els vulguin compartir... 

                                                           
 



– Avançar, al si de la pròpia Església, en major justícia 
social amb els treballadors amb els quals tenen relacions 
laborals. 
 
 
 

ESPIRITUALITAT 

 

26.«En la formació dels laics, el cultiu de l’espiritualitat ha 
d’ocupar un lloc preeminent.2 
«Perquè la fe sigui plenament acollida, totalment pensada, 

 fidelment viscuda»3 cal: 

a) Potenciar una espiritualitat on s’asseguri la pregària 
personal, es parteixi de la vida, s’eduqui la mirada a la 
realitat, s’uneixi l’acció i la contemplació... 

      On es tingui cura de la celebració festiva de la fe, 
especialment a través de l’Eucaristia –cimal de la nostra 
vida cristiana- i a través del sagrament de la penitència i 
d’altres mitjans que, des de l’experiència acumulada al 
llarg dels anys en grups i moviments de pastoral obrera 
han ajudat a descobrir el pas salvador del Senyor en: 
recessos, exercicis espirituals, revisions de vida, estudis 
de l’evangeli... 

 

b) Assegurar una espiritualitat d’acompanyament, a l’estil 
de Jesús amb els d’Emaús; a fi que el militant i l’agent de 
la pastoral obrera: 

- Se senti membre de la comunitat eclesial i ciutadà 
de la societat civil. 

- Sigui solidari amb els homes i testimoni del Déu 
viu. 

- Es comprometi en l’alliberament dels homes i sigui 
contemplatiu. 

                                                           
 

 



- Estigui compromès en la renovació de la humanitat 
i en la pròpia conversió personal.  

«Visqui en el món sense ser del món (Jn 17, 14-19), com 
l’ànima en el cos, així els cristians en el món.»4 

 

 

 

TEXTOS BÍBLICS:  

 

Gn 1,27-28 

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. 

 

Gn 3,9-10 

       9 Però el Senyor-Déu cridà l'home i li va dir:  
       --On ets?  
       10 Ell li va respondre:  

--He sentit que et passejaves pel jardí i, com que vaig nu, he 
tingut por i m'he amagat.  

 

Gn 4,9-10 

       9 Llavors el Senyor va preguntar a Caín:  
       --On és el teu germà Abel?  
       Ell va respondre:  
       --No ho sé. Que potser sóc el guardià del meu germà?  
      10 El Senyor li replicà:  
       --Què has fet? La sang del teu germà clama a mi des de la  

terra! 

 

                                                           
 



Fl 2,5-8 

      5 Tingueu els mateixos sentiments que tingué Jesucrist:  
      6 Ell, que era de condició divina, no es volgué guardar 
      gelosament la seva igualtat amb Déu,  
      7 sinó que es va fer no res:  
      prengué la condició d'esclau  i es féu semblant als homes. 
      Tingut per un home qualsevol,  
      8 s'abaixà i es féu obedient fins a la mort, i una mort de 
      creu.  

 

Dt 24,15 

      14 »No explotis un jornaler pobre i necessitat, tant si és un 

      germà teu israelita com si és un immigrant que viu en una 

      ciutat del teu país. 15 Paga-li el jornal aquell mateix dia; 

      que no se li pongui el sol sense haver cobrat, perquè aquell 

      home és pobre i necessita el seu jornal per a viure. Així no 

      clamarà al Senyor contra tu i no seràs culpable d'un pecat.  

 

Jm 5,4 

      4 El jornal que escatimàveu als qui us segaven els camps 

      clama al  cel, i el clam dels segadors ha arribat fins a les 

      orelles del Senyor de  l'univers. 

 

Jn 5,17 

     17 Però Jesús els replicà:  
     --El meu Pare continua treballant, i jo també treballo. 

 

 

 

 

 

 



PER LA REFLEXIÓ PERSONAL: 

 

 

1.En aquest moment de la meva vida, on sóc jo en la realitat 

   del treball i del món obrer?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.I els meus germans? Quines condicions de treball i de vida 

    tenen les persones que m’envolten? (al treball, a la família, 

    els amics, al barri, la classe treballadora...). 

    Em desentenc o ho faig meu en algun tipus d’implicació? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Com em sento enviat/da i sostingut per l’Esperit de Jesús?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Quins aspectes d’espiritualitat cristiana i de missió hauria 

    de potenciar personalment i comunitàriament? 

    

 

 

 

 


