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MONICIÓ D'ENTRADA 

 

Benvingudes/benvinguts a aquesta Eucaristia aquest dia 7 d'octubre, en què l'Església, 

juntament amb altres organitzacions de la societat civil, celebrem de la Jornada Mundial 

pel Treball Decent. 

 

Aquest any 2022, Iniciativa Església pel Treball Decent (ITD) ens proposa com a lema: 

"sense compromís no hi ha treball decent". Un compromís contemplat a l'agenda 2030 

de Nacions Unides inclòs entre els Objectius del Desenvolupament Sostenible. 

 

Per aconseguir que hi hagi una feina decent, cal el compromís d'homes i dones. És 

necessari el compromís de totes i tots els cristians, per construir pràctiques de comunió 

que ens permetin seguir somiant el treball decent. 

 

Que la força de l'Eucaristia que celebrem, que ens convoca en fraternitat, ens impulsi a 

viure la bona notícia de l'evangeli, compromesos amb el treball decent. 
 

 

ACTE PENITENCIAL 
 

Reconeixent que som co-responsables de les injustícies que es generen al nostre món, 

diem: 

 

• Per la nostra manca de denúncia i implicació per posar fi a les situacions d'explotació i 

inseguretat laboral. SENYOR, TINGUEU PIETAT. 

 

• Per no defensar els drets de les persones “descartades” del món laboral. CRIST, 

TINGUEU PIETAT. 

 

• Per no comprometre'ns prou, per mirar cap a una altra banda davant les persones que 

són víctimes del tràfic. SENYOR, TINGUEU PIETAT. 
 

 

 

 

 

 



MONICIÓ A LA 1ª LECTURA 

 

Com bé diu sant Pau a la carta als Gàlates, hem estat revestits de la mateixa dignitat i ja 

no hi ha distinció entre jueu i no jueu, ni entre esclau i lliure, ni entre home i dona. En 

Crist Jesús, TOTS SOM IGUALS, una encarnació del Déu de la Vida. 

Viure des d'aquesta convicció i des d'aquesta experiència té unes conseqüències de molta 

envergadura a la nostra vida, a la nostra visió de l'ésser humà, de les relacions humanes, 

a la nostra fe, a la nostra aportació a la història i al món real d'avui. Viure des d'aquesta 

nova consciència de SER i de VIURE il·lumina una nova humanitat. 

 

PRIMERA LECTURA: 

 
Lectura de la carta de l'apòstol Sant Pau als Gàlates (3,7-14): 
 

Compreneu d'una vegada que fills d'Abraham són els homes de fe. A més, l'Escriptura, 

preveient que Déu justificaria els gentils per la fe, va avançar a Abraham la bona 

notícia: «Per tu seran beneïdes totes les nacions.» Així que són els homes de fe els que 

reben la benedicció amb Abraham, el fidel. En canvi, els que es recolzen en 

l'observança de la llei tenen a sobre una maledicció, perquè diu l'Escriptura: «Maleït el 

qui no compleix tot allò que s'ha escrit al llibre de la llei.» Que d'acord amb la llei ningú 

no es justifica davant Déu és evident, perquè el que està dit és que «el just viurà per la 

seva fe», i la llei no arrenca de la fe, sinó que «el que la compleix viurà per ella». » Crist 

ens va rescatar de la maledicció de la llei, fent-se per nosaltres un maleït, perquè diu 

l'Escriptura: «Maleït tot el que penja d'un arbre.» Això va passar perquè, per mitjà de 

Jesucrist, la benedicció d'Abraham arribés als gentils, i per la fe rebéssim l'Esperit 

promès. 

Paraula de Déu 

 

SALM RESPONSORIAL   Sal. 110 

 
R/. El Senyor recorda sempre la seva aliança 

Dono gràcies al Senyor de tot cor, 

en companyia dels rectes, a l'assemblea. 

Grans són les obres del Senyor, 

dignes d'estudi per als qui les estimen. R/. 

 

Esplendor i bellesa són la seva obra, 

la seva generositat dura per sempre; 

ha fet meravelles memorables, 

el Senyor és pietós i clement. R/. 

 

Ell dona aliment als seus fidels, 

recordant sempre la seva aliança; 

va mostrar al seu poble la força del seu obrar, 

donant-los l'heretat dels gentils. R/. 



MONICIÓ A LA LECTURA DE L'EVANGELI 

On el mal és expulsat i un ésser humà queda lliure de la seva opressió, hi creix el Regne 

de Déu. El mal no pot ser vençut pel mal. Avui, tenint en compte aquest text, totes les 

persones estem convidades a la conversió i a lluitar, juntament amb Crist, contra les 

mateixes tendències al mal. 

 

LECTURA DE L'EVANGELI SEGONS SANT LLUC (11,15-26): 
 

En aquell temps, havent tirat Jesús un dimoni, alguns entre la multitud van dir: «Si tira 

els dimonis és per art de Belzebú, el príncep dels dimonis.» Altres, per posar-ho a prova, 

li demanaven un signe al cel. 

Ell, llegint els seus pensaments, els va dir: «Tot regne en guerra civil va a la ruïna i 

s'esfondra casa rere casa. Si també Satanàs està en guerra civil, com mantindrà el regne? 

Vosaltres dieu que jo llenço els dimonis amb el poder de Belzebú; i, si jo trobo els dimonis 

amb el poder de Belzebú, els vostres fills, per art de qui els fan fora? Per això, ells 

mateixos seran els vostres jutges. Però, si jo trobo els dimonis amb el dit de Déu, llavors 

és que el regne de Déu ha arribat a vosaltres. Quan un home fort i ben armat guarda el 

palau, els seus béns estan segurs. Però, si un altre de més fort l'assalta i el venç, li treu les 

armes que es refiava i reparteix el botí. El qui no és amb mi està contra mi; el que no 

recull amb mi escampa. Quan un esperit immund surt d'un home, volta pel desert, buscant 

un lloc per descansar; però, com que no ho troba, diu: “Tornaré a casa d'on vaig sortir.” 

En tornar, se la troba escombrada i arreglada. Aleshores agafarà set esperits més pitjors 

que ell, i es fica a viure-hi. I el final d'aquell home és pitjor que el principi.» 
 

Paraula del Senyor 

 

 

PREGÀRIA UNIVERSAL 
 

Presentem les nostres peticions al Senyor, perquè ens alliberi de viure centrats/des en 

nosaltres i els nostres, obrint el nostre cor al món. 

 

(A cada petició podem respondre: SENYOR, FES-NOS CONSTANTS EN EL 

COMPROMÍS) 

 

• Perquè l'Església que formem sigui compromesa amb les persones més necessitades. 

PREGUEM AL SENYOR. 

 

• Perquè les nacions puguin veritablement comprometre's a eliminar la gana i la pobresa, 

aconseguint seguretat alimentària i feines amb estabilitat, PREGUEM AL SENYOR. 

 

• Perquè desterrem de la nostra vida cada petita explotació que fem en l'intercanvi de 

serveis i tasques, perquè dignifiquem l'altra persona amb un agraïment i un pagament just. 

PREGUEM AL SENYOR 



 

• Perquè puguem ser prou audaços a la nostra acció pública de defensa de drets i 

perseverar amb esperança en la nostra llarga lluita per la justícia social. PREGUEM AL 

SENYOR. 

 

• Perquè puguem seguir decisivament compromesos en la lluita per assolir feina decent i 

així obtenir el benestar i els drets per a totes les persones. PREGUEM AL SENYOR. 
 

PREGÀRIA DESPRÉS DE LA COMUNIÓ 

 

Seguir Jesús és viure atents a les necessitats dels altres, 

i comprometre's per obtenir una vida digna per a tothom. 

És seguir el camí de la solidaritat efectiva de l'amor a l'altre, 

que depèn de viure atent i preocupat al patiment dels altres, 

i per això cercar solucions perquè la vida digna arribi a totes les persones. 

 

Ens costa ser solidaris, 

moltes vegades ens aferrem a les nostres comoditats, 

tanquem els ulls i el cor, no escoltem el clam dels qui pateixen. 

 

Vivim temps durs, hi ha molts exclosos al nostre món, 

milions de persones que no interessen al déu-mercat, que són descartades per les 

economies de mercat, persones que no poden accedir a un treball digne i estable, que els 

permeti viure amb dignitat. 

 

Jesús, dóna’ns un cor obert per acollir la teva Paraula, 

i que ella ens impregni des de l'interior, 

perquè la visquem en gestos i fets concrets. 

 

Ajuda'ns a estar atents, 

ensenya'ns a estar actius, 

impulsa'ns a donar respostes, 

mostra'ns el camí de la solidaritat. 

Per viure com Tu ens demanes, Senyor. 
 

(Pres de Marcelo A. Murúa) 
 

(Suggerim llegir el Manifest en acabar l'Eucaristia) 

 


