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TORNAR A LA NORMALITAT

S’han acabat les festes de Nadal  i Reis i tornem a la normalitat. Enrere hi 
hem deixat els carrers i places il·luminats de gal·la, els avets emblanquinats 
o sense, les compres, els regals, la taula ben parada i abundant ...i, al final, 
l’esplendidesa dels Reis. Ara, durant una llarga temporada, no hi ha cap 
festa rellevant fins arribar a la Setmana Santa i a la Pasqua, o les «festes de 
primavera» com se’n vol dir avui dia. El calendari cristià també ens recorda 
aquest retorn a la normalitat: al vespre d’avui, d’aquesta festa del Baptisme 
del  Senyor,  després  del  rés  de les  Vespres,  s’acaba el  temps de Nadal. 
Comencem  l’anomenat  «temps  ordinari»  o  «de  durant  l’any»”  que 
s’acabarà, en la seva primera part, el vespre abans del dimecres de Cendra. 

Passades, doncs, les festes de Nadal i Reis, tots hem de tornar a la feina 
habitual  i  amb el  ritme habitual.  Tornar a la  normalitat demana un cert 
esforç  físic  i  mental,  però  avui  més  que  mai  hem  entès  com  n’és 
d’important de tenir un treball i poder anar a treballar cada dia. És l’hora de 
tornar a prendre consciència que si exercim un ofici o una professió ens 
devem a la societat que confia en l’honestedat del nostre treball  i  en la 
competència professional per exercir-lo amb rigor i eficàcia, i, si  pot ser, 
arribar a l’excel·lència,  a l’excel·lència professional.  Hem de recuperar la 
idea que tenir un treball  és un dret sí,  però també és un deure que cal 
complir amb la màxima responsabilitat i competència. 

Repassant  el  Catecisme  de  l’Església  Catòlica (nn.  2426-2436  i  altres 
números) he vist que sobre el treball  se subratllen alguns aspectes molt 
importants i,  ara, a l’hora de tornar a la normalitat,   potser serà bo de 
recordar-ne alguns:

- El treball no és un càstig sinó la col·laboració de l’home i de la dona 
amb Déu en el perfeccionament de la creació visible.      

- El treball pot ser un mitjà de santificació.

- El treball és per a l’home, i no l’home per al treball.

- Tothom ha de poder treure del treball els mitjans de subvenir a la 
seva vida i a la dels seus, i de servir la comunitat humana. 

- Tothom té dret d’iniciativa econòmica. 

- La primera incumbència de l’Estat és de garantir que el qui treballa i 
produeix pugui disposar dels fruits del seu treball. 



- Els responsables d’empresa tenen el deure de considerar el bé de les 
persones i no pas solament l’augment del profit. 

- L’accés al  treball  i  a  la  professió ha d’estar  obert a tothom sense 
discriminacions injustes, homes i dones, sans i disminuïts, autòctons i 
immigrats.

- El salari just és el fruit legítim del treball. 

- La  vaga  és  moralment  legítima  quan  es  presenta  com un  recurs 
inevitable,  o  necessari,  amb  vista  a  un  benefici  proporcionat.  És 
moralment inacceptable quan va acompanyada de violències o bé se 
li assignen objectius contraris al bé comú. 

- La privació de treball a causa de l’atur, és quasi sempre, per al qui 
n’és víctima, un atemptat a la seva dignitat.

I, per acabar recordem aquell consell tan conegut de sant Benet, i  que 
s’esmenta també en el Catecisme de l’Església Catòlica: «Prega i treballa», 
consell que es pot completar  amb aquelles paraules atribuïdes a sant Ignasi 
de Loyola: «Pregueu com si tot depengués de Déu i treballeu com si  tot 
depengués de vosaltres» (n. 2834).  Bon treball a tots.   

El mossèn

____________________________________________________________

AGENDA

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 16: per la intenció del qui ha fet 
l’almoina;  dissabte,  dia  18: per  Martí  Ordeig,  difunt,  en  el  primer 
aniversari de la seva mort; diumenge, dia 19: pel poble de Viladrau

INFORMACIONS

FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: la farem dissabte vinent, dia 18 
de gener,  a les 18h 15m, a la rectoria (i no a les 19h 15 m, com vam 
escriure erròniament la setmana passada). Tothom hi és convidat. 

MOVIMENT PARROQUIAL 2013:   Baptismes, 7: cinc nens i dues nenes; 
Matrimonis,  2; Defuncions, 9: sis homes i tres dones. 

RECOLLIDA D’ALIMENTS: abans d’imprimir aquets full parroquial encara 
no hem pogut pesar els quilos d’aliments recollits. Ja en donarem notícia 
així que ho sapiguem. En tot cas, la resposta, la vostra resposta, ha estat 
molt generosa, com ja és habitual aquests tres anys darrers que s’ha fet 
aquesta recollida d’aliments. 

CATEQUESI  D’INICIACIÓ  CRISTIANA:  Dijous  passat,  dia  9,  vam 
reemprendre les sessions de catequesi amb els petits. Recordem que hi ha 



el grup que farà la primera comunió i un grup que comença. Tot va molt bé i 
sembla  que hi  vénen de gust.  Els  catequistes,  en Sergi,  la  Conxita  i  el 
mossèn fem el que podem perquè la mainada aprengui i s’ho passi bé.  


