5 OCTUBRE

TÉMPORES D’ACCIÓ DE GRÀCIES
I DE PETICIÓ
PRIMERA LECTURA
Esquinceu-vos el cor, i no els vestits
Lectura de la profecia de Joel

2, 12-18

Diu l'oracle del Senyor:
«Ara, convertiu-vos a mi amb tot el vostre cor;
dejuneu, ploreu, poseu-vos de dol!
"Esquinceu-vos el cor, i no els vestits!
Convertiu-vos al Senyor, el vostre Déu;
ell és benigne i entranyable,
lent per al càstig, ric en l'amor,
i es desdiu de fer el mal.»
¿Qui sap si es penedirà i es desdirà,
si encara beneirà la terra
i podreu oferir al Senyor, el nostre Déu,
pans, oli i vi?
Toqueu el corn a Sió,
proclameu un dejuni, un dia de dol,
convoqueu un aplec,
reuniu el poble, que no hi falten ni els vells ni els infants de llet,
que els esposos surten de l'alcova i de la cambra.
Que els sacerdots que oficien a la presencia del Senyor
ploren entre el vestíbul i l'altar i diguen:
«Senyor, perdoneu el vostre poble,
no abandoneu la vostra heretat
a l'escarni i a les burles dels altres pobles.»
Que no hagen de dir entre ells:
«¿On es el seu Déu?»
Llavors el Senyor, encès de zel pel bon nom del seu país,
es compadirà del seu poble.
Paraula de Déu
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SALM RESPONSORIAL

129, 1-2. 3-4. 5-6ab. 6c-8

R. Senyor, si tinguereu en compte les culpes, ¿qui es podria sostenir?.
Des de l’abisme us cride, Senyor.
Escolteu el meu clam.
Estigueu atent,
escolteu aquest clam que us suplica. R.
Si tiguereu en compte les culpes,
¿qui es podria sostenir?
Però és molt vostre perdonar,
i això ens infon respecte. R.
Confie en la paraula del Senyor,
la meua ànima hi confia.
Espera el Senyor la meua ànima,
més que els sentinelles el matí. R.
Que esperen el matí els sentinelles!
Israel espera el Senyor,
perquè son del Senyor l'amor fidel i la redempció generosa.
És ell qui redimeix Israel
de totes les seues culpes. R.

SEGONA LECTURA
Sigueu agraïts
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Colosses

3, 15b-17

Germans:
Sigueu agraïts. Que la paraula de Crist habite en vosaltres amb tota la seua riquesa; instruïuvos i encamineu-vos els uns als altres en tota classe de saviesa; moguts per la gràcia de Déu,
canteu-li en els vostres cors amb salms, himnes i càntics de l’Esperit. Tot allò que feu, siga de
paraula, siga d’obra, feu-ho en nom de Jesús, el Senyor, donant gràcies per mitjà d’ell a Déu Pare.
Paraula de Déu

EVANGELI
Li digué que explicara tot el que el Senyor li havia fet.
 Lectura de l'evangeli segons sant Marc

Mc 5, 18-20

En aquell temps, quan Jesús pujava a la barca, l’home que havia estat endimoniat li demanava
que el volguera amb ell. Però Jesús no li ho va permetre, i li digué:
 Vés a ta casa, amb els teus i anuncia’ls tot el que el Senyor t’ha fet i com s’ha compadit de tu.
Aquell home se n’anà i pregonava per la Decàpolis tot el que Jesús li havia fet, i tot el món en
quedava sorprès.
Paraula del Senyor.
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