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GUIÓ LITÚRGIC - EUCARISTIA 

JORNADA MUNDIAL PEL TREBALL DECENT 
 

(6 octubre 2019 – Diumenge de la Setmana XXVII del Temps Ordinari)  

 

(A modificar, completar,… a cada diòcesi a cada comunitat parroquial o grup)  

 

 

MONICIÓ D'ENTRADA  

 

Benvinguts a aquesta celebració. Demà, 7 d'octubre, l'Església celebra, 

juntament amb les organitzacions sindicals i altres organitzacions de la 

societat civil, la Jornada Mundial pel Treball Decent. El treball és essencial 

per a la vida de les persones perquè ajuda a construir la nostra humanitat. A 

través d'ell potenciem, desenvolupem i expandim les nostres capacitats i 

qualitats i sentim que les aportem per a la construcció de la societat en la 

qual vivim. El treball ha de garantir el sosteniment personal i familiar, el 

respecte a la vocació, els drets familiars de les persones i salvaguardar els 

drets socials de les famílies.”... El treball està “en funció de l'home” i no 

l'home “en funció del treball” (*Laborem exercens, 6) En l'Agenda 2030 per 

aconseguir els Objectius de Desenvolupament sostenible del planeta es 

contempla com un dels objectius fonamentals l'accés al treball decent per a 

tots. Avui preguem perquè a més de recollir el treball decent en els 

documents i declaracions, siguem audaces en els nostres compromisos 

perquè el canvi social que garanteixi la igualtat i la dignitat de les persones, 

per mitjà del treball decent, sigui un fet.  

 

ACTE PENITENCIAL  

 

• Perquè admetem la precarietat en el treball, com una cosa normal i sense remei; 

perquè ens conformem davant les injustícies, SENYOR, TINGUEU PIETAT.  

 

• Perquè no valorem el treball de totes les persones, el treball necessari per a la vida, 

més enllà de les feines de sempre, CRIST, TINGUEU PIETAT.  

 

• Perquè justifiquem l'ocupació informal, mancada de drets per als treballadors; perquè 

no construïm la solidaritat amb els treballadors empobrits, SENYOR, TINGUEU PIETAT  
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LITÚRGIA DE LA PARAULA  

 

La litúrgia ens proposa avui la lectura de la Profecia d’Habacuc. Podem comprovar la 

perplexitat del profeta. Ell va observar l'escenari de la seva pròpia nació, i va veure que 

hi havia molta violència; s'havia infringit la Llei. Semblava com si Déu no estigués fent 

res sobre aquest tema. Però Déu li dóna una resposta. 

Pau, amb aquestes paraules de la seva carta a Timoteu, ens recorda que a nosaltres 

“Déu no ens ha donat un esperit de covardia, sinó de fortalesa, d'amor i de temprança” 

i que, per això, no hem de tenir por "de donar la cara pel nostre Senyor i pels nostres 

germans". 

I a l'Evangeli, els deixebles de Jesús li demanen que els augmenti la fe. Si repassem la 

història veiem com els seguidors de Jesús hem viscut anys de fidelitat a l'Evangeli i 

hores fosques de deslleialtat. Temps de fe forta i també de crisi i incertesa. Avui li diem 

de nou al Senyor que augmenti la nostra fe, que ens ensenyi a descobrir que la fe no 

consisteix a creure en el Déu que ens convé sinó en aquell que enforteix la nostra 

responsabilitat i desenvolupa la nostra capacitat d'estimar. 

Com a cristians no podem mirar per a un altre costat davant la situació de precarietat 

que sofreixen els nostres germans i germanes del món del treball, podem i hem de 

mostrar la nostra solidaritat, denunciant les injustícies i exigint als responsables polítics 

que organitzin la nostra societat en funció de totes les persones i de tota la persona. No 

podem passar de llarg. 

 

Primera lectura 

 

Lectura de la profecia d'Habacuc 

Fins quan, Senyor, demanaré auxili i no m'escoltareu, cridaré: «Violència», i no em 

salvareu? Per què deixeu que vegi aquestes calamitats i contempli tantes penes? Tinc 

davant els ulls devastacions i violències; hi ha baralles i s'aixequen discòrdies. 

El Senyor em respongué: «Escriu una visió, grava-la sobre tauletes d'argila, que es 

puguin llegir corrents. És una visió per a un moment determinat, que aspira al seu 

terme, i no fallarà. Espera-la, si es retardava; segur que vindrà, no serà ajornada. 

L'home d'esperit orgullós se sentirà insegur, però el just viurà perquè ha cregut». 

 

Salm responsorial 94,1-2.6-7.8-9 (R.: 8) 

 

Veniu, celebrem el Senyor amb crits de festa, 

aclamem la Roca que ens salva; 

presentem-nos davant seu a lloar-lo, 

aclamem-lo amb els nostres cants. 

 

R. Tant de bo que avui sentíssiu la veu del Senyor: 

«No enduriu els vostres cors». 
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Veniu, prosternem-nos i adorem-lo, 

agenollem-nos davant el Senyor, que ens ha creat, 

ell és el nostre Déu, 

i nosaltres som el poble que ell pastura, 

el ramat que ell mateix guia. R. 

 

Tant de bo que avui sentíssiu la seva veu: 

«No enduriu els cors com a Meribà, 

com el dia de Massà, en el desert, 

quan van posar-me a prova els vostres pares, 

i em temptaren, tot i haver vist les meves obres». R. 

 

Segona lectura 

 

Lectura de la segona carta de sant Pau a Timoteu 

Estimat, et recomano que procuris revifar la flama del do de Déu que portes en virtut 

de la imposició de les meves mans. L'Esperit que Déu ens ha donat no és de covardia, 

sinó de fermesa, d'amor i de seny. Per tant, no t'avergonyeixis ni del testimoni que 

donà el nostre Senyor ni de mi, que estic empresonat per ell; tot el que has de sofrir 

juntament amb l'obra de l'evangeli, suporta-ho amb la fortalesa que Déu ens dóna. 

Tingues com a norma la doctrina sana que has escoltat dels meus llavis, i viu en la fe i 

en l'amor de Jesucrist. El tresor que t'ha estat confiat és valuós. Guarda'l amb la força 

de l'Esperit Sant que viu en nosaltres. 

 

Evangeli 

 

Lectura de l'evangeli segons sant Lluc 

En aquell temps, els apòstols digueren al Senyor: «Doneu-nos més fe». El Senyor els 

contestà: «Només que tinguéssiu una fe menuda com un gra de mostassa, si dèieu a 

aquesta morera: "Arrenca't de soca-rel i planta't al mar", us obeiria. 

Suposem que algú de vosaltres té un esclau llaurant o pasturant el ramat. Quan ell 

torna del camp, li dieu mai que entri de seguida i segui a taula? No li dieu, més aviat, 

que prepari el sopar, que estigui a punt de servir-vos mentre mengeu i beveu, i que ell 

menjarà i beurà després? I quan l'esclau ha complert aquestes ordres, qui ho agraeix? 

Igualment vosaltres, quan haureu complert tot allò que Déu us mana, digueu: "Som 

servents sense cap mèrit: no hem fet altra cosa que complir el nostre deure"». 

 

PREGÀRIA DELS FIDELS  

 

Presentem al Senyor, que ens crida a cuidar i fer créixer la vida a través del nostre 

treball, totes les nostres preocupacions i pregàries. 

  

● Per tota l'Església, perquè siguem testimonis vius i creïbles de Déu i de la seva 

Justícia, preguem. 
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● Pels qui sofreixen la violència de la precarietat, del treball informal i sense drets, de la 

desocupació perllongada, preguem. 

 

● Per les dones en el treball, tantes vegades víctimes d'assetjament i discriminació, 

preguem.  

 

● Per les organitzacions sindicals, perquè responent a la seva pròpia naturalesa busquin 

la justícia, defensin els treballadors, sobretot els més vulnerables, i col·laborin a crear 

una consciència col·lectiva de la dignitat del treball, preguem. 

 

● Pels empresaris, perquè busquin la prosperitat de les empreses, i la posin al servei del 

bé comú de tota la societat per sobre de l'interès particular, preguem. 

 

 ● Per les autoritats públiques, perquè creïn les condicions polítiques i econòmiques 

necessàries per fer possible una vida justa i humana, preguem. 

  

● Per nosaltres, creients en el Déu de Jesucrist, perquè visquem la nostra fe encarnats 

en les condicions de vida i treball dels empobrits i caminem amb ells cap al Regne de 

Déu, preguem. 

 

T'ho demanem per Jesucrist El nostre Senyor, que es va fer un de nosaltres, va 

treballar amb les seves mans i abraça avui, amb passió per la justícia, totes les nostres 

vides. I viu i reina pels segles dels segles.  

 

ORACIÓ DESPRÉS DE LA COMUNIÓ  

 

Tu, Senyor, t'has quedat amb nosaltres, sempre proper, en les pobres aparences d'una 

mica de pa i una mica de vi. Què seria de nosaltres sense la teva presència en 

l'eucaristia? D'on trauríem la força per estimar a tothom? 

 

La nostra terra està malalta d'egoisme i de cansament. Quants homes, Senyor, viuen 

amb gana, moren amb gana, mentre nosaltres despilfarrem sense pensar en els qui no 

tenen res. 

 

Volem, Senyor, ser solidaris amb tothom, solidaris amb els qui sofreixen, amb els qui 

han de deixar el seu país a la recerca de millors condicions de vida, dels qui busquen 

treball, dels qui tenen treballs precaris,…. 

 

Busquem ser cristians autèntics, compromesos al servei de la humanitat, constructors 

de vida, oberts a la teva Paraula de justícia i fraternitat. 

 

Tu, Senyor, transforma els nostres cors i per molts que siguin els nostres cansaments, 

fes-nos audaços defensors de la justícia i la pau; no ens deixis caure en la temptació de 

no fer res, de creuar-nos de braços o de buscar només el nostre benestar. 

 

T’ho demanem a Tu, que vius i regnes pels segles dels segles. 


