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1r Maig 2022, festa de Sant Josep Obrer 
 
 

GUIÓ LITÚRGIC EUCARISTIA  
(Cada comunitat parroquial o grup tria els cants per a l'Eucaristia segons les seves possibilitats) 

 
 

MONICIÓ D'ENTRADA  
 
En aquest tercer diumenge de Pasqua, a l'Església celebrem la festivitat de Sant Josep Obrer, patró de 
les treballadores i artesanes, data que coincideix amb el Dia Mundial del Treball. Aquesta celebració 
litúrgica va ser instituïda en 1955 pel Papa Pius XII, davant un grup d'obreres reunides en la Plaça de 
Sant Pere al Vaticà. 

El Dia del Treball és una festa anual per a celebrar els assoliments de les treballadores. Té els seus 
orígens en el moviment sindical, específicament el moviment del “dia de vuit hores”, que advocava per 
vuit hores per al treball, vuit hores per a la recreació i vuit hores de descans. 

Avui dia, persisteixen en el funcionament de la societat moltes formes d'injustícia en el món, 
alimentades per un model econòmic basat en el benefici, que no dubta a explotar i descartar a la 
persona, fet que afecta especialment joves i dones, víctimes d'una de les majors taxes de desocupació, 
treballs pitjor remunerats i elevada rotació, entre altres.  

El treball és expressió d'amor, de lliurament, és la nostra contribució singular i única a la construcció 
d'una societat més justa i igualitària, sense explotació ni opressió de cap mena; és la nostra aposta per 
crear comunitat per a aconseguir que estigui a l'altura de la persona i la seva dignitat.  

En aquesta celebració, demanem a Déu que ens ajudi a comprometre'ns per a generar Treball Decent; 
treball on la persona pugui desenvolupar les seves actituds i capacitats intel·lectuals, creatives i 
manuals; perquè “el treball no té solament una finalitat econòmica i de guany, sinó sobretot una 
finalitat que implica l'home i la seva dignitat”. (Papa Francesc) 

Posats en peus i cantant donem principi a la nostra celebració. 

 

ACTE PENITENCIAL  

• Pel treball precari que impossibilita la realització personal, que priva de la dignitat.  

SENYOR, TINGUES PIETAT. 

 

• Pel treball indecent, sense drets, germen de desigualtats, pobresa i exclusió. 

CRIST, TINGUES PIETAT. 

 

• Pel treball mercantilitzat, cosificat, aliè o enfrontat a cura de la creació. 

SENYOR, TINGUES PIETAT. 
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 PRIMERA LECTURA  

Monició:  

La primera lectura ens presenta el discurs de defensa que Pere fa davant el Sanedrí jueu, que ha 
començat a perseguir les primeres cristianes. Les deixebles, que van començar tímidament a anunciar 
l'Evangeli, van perdent la por i estan disposades a donar raó de la seva fe i de la seva nova manera de 
vida anunciant amb valentia la mort i la resurrecció de Jesús.  

LECTURA DELS FETS DELS APÒSTOLS (Hch 5, 27b-32. 40b-41) 

En aquells dies, el summe sacerdot va interrogar als Apòstols i els va dir: No us havíem prohibit 
formalment ensenyar en nom d'aquest? En canvi, heu omplert Jerusalem amb el vostre ensenyament i 
voleu fer-nos responsables de la sang d'aquest home. Pere i els Apòstols van replicar: Cal obeir a Déu 
abans que als homes. «El Déu dels nostres pares va ressuscitar a Jesús a qui vosaltres vau matar penjant-
lo d'un escorxador.» «La destra de Déu ho va exaltar fent-ho cap i salvador, per a atorgar-li a Israel la 
conversió amb el perdó dels pecats.» Testimoni d'això som nosaltres i l'Esperit Sant, que Déu dona als 
que li obeeixen. Van assotar als Apòstols, els van prohibir parlar en nom de Jesús i els van deixar anar. 
Els Apòstols van sortir del Consell, contents d'haver merescut aquell ultratge pel nom de Jesús. 

SALM RESPONSORIAL (Sal 29):  

R: T'enaltiré, Senyor, perquè m'has lliurat. 
 

T'enaltiré, Senyor, perquè m'has lliurat 
i no has deixat que els meus enemics riguin de mi. 

Senyor, vas treure la meva vida de l'abisme, 
em vas fer reviure quan baixava a la fossa. 

 
R: T'enaltiré, Senyor, perquè m'has lliurat. 
 

Feu ressó per al Senyor, fidels seus, 
doneu gràcies al seu nom sant; 
la seva còlera dura un instant, 

la seva bondat, per a tota la vida. 
 
R: T'enaltiré, Senyor, perquè m'has lliurat. 
 

Escolta, Senyor, i 
tingues pietat de mi, Senyor, socorre'm. 

Vas canviar el meu dol en danses. 
Senyor, Déu meu, et donaré gràcies per sempre. 

 
R: T'enaltiré, Senyor, perquè m'has lliurat. 
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SEGONA LECTURA. 

Monició: 

La lectura que avui proclamem s'emmarca en la visió del llibre del Xai escrit per dins i per fora i tancat 

amb set segells. Abans de desxifrar els set segells presenta l'autor aquesta visió i aquest himne 

cristològic de singular bellesa. 

LECTURA DEL LLIBRE DE L'APOCALIPSI 5, 11-14 
 

Jo, Juan, vaig mirar i vaig escoltar la veu de molts àngels: eren milers i milions al voltant del tron i dels 
vivents i dels ancians, i deien amb veu potent: «Digne és el Xai degollat de rebre el poder, la riquesa, la 
saviesa, la força, l'honor, la glòria i la lloança.» I vaig sentir a totes les creaturas que hi ha en el cel, en la 
terra, sota la terra, en la mar, –tot el que hi ha en ells– que deien: «Al qual se senti en el tron i al Xai la 
lloança, l'honor, la glòria i el poder pels segles dels segles.» I els quatre vivents responien: Amén. I els 
ancians van caure rostre en terra, i es van prostrar davant el que viu pels segles dels segles. 
 

EVANGELI: 

Monició: 

El relat ens descriu, en primer lloc, el treball que els deixebles duen a terme en la foscor de la nit. El 
narrador deixa clar que aquest treball es realitza de nit i resulta infructuós. La «nit» significa en el 
llenguatge de l'evangelista l'absència de Jesús que és la Llum. Sense la presència de Jesús ressuscitat, 
sense el seu alè i la seva paraula orientadora, no hi ha evangelització fecunda. 

 
LECTURA DE L'EVANGELI SEGONS SANT JOAN 21, 1-19 

En aquell temps, Jesús es va aparèixer una altra vegada als deixebles al costat del llac de Tiberíades. I 
es va aparèixer d'aquesta manera: Estaven junts Simón Pedro, Tomás sobrenomenat el Bessó, 
Natanael el de Caná de Galilea, els Zebedeos i altres dos deixebles seus. 

Simón Pedro els diu: 

- Em pescaré. 

Ells contesten: 

- Anem també nosaltres amb tu. 

Van sortir i es van embarcar; i aquella nit no van agafar res. Estava ja començant el dia, quan Jesús es 
va presentar en la riba; però els deixebles no sabien que era Jesús. 

Jesús els diu: 

- Nois, teniu peix? 



 
 

 

info@iglesiaporeltrabajodecente.org 

Ells van contestar: 

- No. 

Ell els diu: 

- Tireu la xarxa a la dreta de la barca i trobareu. 

La van tirar, i no tenien forces per a treure-la, per la multitud de peixos. I aquell deixeble que Jesús 
tant volia li diu a Pedro: 

- És el Senyor. 

En sentir que era el Senyor, Simón Pedro, que estava nu, es va lligar la túnica i es va tirar a l'aigua. Els 
altres deixebles es van acostar en la barca, perquè no distaven de terra més que uns cent metres, 
remolcant la xarxa amb els peixos. 

En saltar a terra, veuen unes brases amb un peix posat damunt i pa. 

Jesús els diu: 

- Porteu dels peixos que acabeu d'agafar. 

Simón Pedro va pujar a la barca i va arrossegar fins a la riba la xarxa repleta de peixos grans: cent 
cinquanta-tres. I, encara que eren tants, no es va trencar la xarxa. 

Jesús els diu: 

- Anem, esmorzeu. 

Cap dels deixebles s'atrevia a preguntar-li qui era, perquè sabien bé que era el Senyor. 

Jesús s'acosta, presa el pa i li ho dona; i el mateix el peix. 

Aquesta va ser la tercera vegada que Jesús es va aparèixer als deixebles, després de ressuscitar 
d'entre els morts. 

Havent dinat, diu Jesús a Simón Pedro: 

- Simón, fill de Juan, m'estimes més que aquests? 

Ell li va contestar: 

- Sí, Senyor, tu saps que et vull. 

Jesús li diu: 



 
 

 

info@iglesiaporeltrabajodecente.org 

- Pastura els meus xais. 

Per segona vegada li pregunta: 

- Simón, fill de Juan, m'estimes? 

Ell li contesta: 

- Sí, Senyor, tu saps que et vull. 

Ell li diu: 

- Pastura les meves ovelles 

Per tercera vegada li pregunta: 

- Simón, fill de Juan, em vols? 

Es va entristir Pedro que li preguntés per tercera vegada si li volia i li va contestar: 

- Senyor, tu coneixes tot, tu saps que et vull. 

Jesús li diu: 

- Pastura les meves ovelles. 

T'ho asseguro: quan eres jove, tu mateix et cenyies i anaves on volies; però quan siguis vell, 
estendràs les mans, un altre et cenyirà i et portarà on no vulguis. 

Això va dir al·ludint a la mort amb què anava a donar glòria a Déu. 

Dit això, va afegir: 

- Segueix-me. 

 

 
ORACIÓ DELS FIDELS 

Amb confiança presentem al Senyor la nostra preocupació, desig i compromís perquè de la nostra 

societat desaparegui la injustícia que explota i descarta a la persona. 

• Per l'Església, perquè, fidel en el seguiment de Jesús, fomenti la defensa del treball decent 

en les seves institucions. 

Preguem al Senyor. 
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 Pels Sindicats, perquè exerceixin la seva labor en defensa de totes les treballadores per sobre 

d'ideologies i partidismes. 

Preguem al Senyor. 

 Per les empreses, perquè busquin el benestar de les treballadores.  

Preguem al Senyor. 

 Per les autoritats públiques, perquè amb polítiques justes garanteixin la justícia social. 

Preguem al Senyor. 

 Per nosaltres, perquè, com a testimonis del Ressuscitat, visquem amb coherència i promoguem 

la justícia.  

Preguem al Senyor. 

Te'l demanem per Jesucrist El nostre Senyor, que viu i reina pels segles dels segles. 

ORACIÓ DESPRÉS DE LA COMUNIÓ 

 

“Salvi, custodi del Redemptor 

i espòs de la Mare de Déu. 

A tu Déu va confiar al seu Fill, 

en tu María va dipositar la seva confiança, 

amb tu Crist es va forjar com a home. 

Oh, benaurat José, 

mostra't pare també a nosaltres 

i guia'ns en el camí de la vida. 

Concedeix-nos gràcia, misericòrdia i valentia, 

i defensa'ns de tot malament. Amén”. 


