
MONICIÓ D’ENTRADA  
Benvinguts a la trobada amb el Senyor en  
el diumenge, dia que celebrem la seva Resurrecció  
i la Primícia del Regne. 
 
En aquesta assemblea festiva de la família de Déu, 
Mans Unides, en la seva 63a. Campanya Contra la Fam 
en el món, ens convida a tenir presents els milions  
de persones que la pateixen i ens crida a prendre  
consciència de la “desigualtat que alimenta la fam”  
amb el lema que acollim: “La nostra indiferència  
els condemna a l’oblit”. 
 
 
 
PREGÀRIA COL·LECTA 
(Nou Missal Romà, pàgina 1.041). 
 
 
MONICIÓ A LES LECTURES 
La Paraula de Déu ens invita a abandonar tot allò que  
s’oposa a la veritable felicitat de l’ésser humà. Escoltem  
amb atenció la seva crida a posar les nostres vides en  
la joia del Cel que ens anuncia el Senyor Ressuscitat.  

 
 
 
PREGÀRIA DELS FIDELS 
 
Celebrant: Preguem, germans, per totes les nacions,  

       pels seus habitants i per les seves  
       necessitats, a fi que a ningú no li falti  
       l’ajuda de la nostra caritat. 

 
l Per l’Església que anuncia la plenitud de la felicitat 

per als pobres d’esperit i els que pateixen a causa  
de la injustícia.  
Preguem al Senyor. 

 
l Pels governs dels pobles, que promoguin lleis  

justes prioritzant el bé de les persones por damunt  
d’interessos econòmics o ideològics. 
Preguem al Senyor. 

 
l Pels que pateixen la pobresa a causa  

d’un repartiment injust dels béns destinats  
perquè tots tinguin una vida digna. 
Preguem al Senyor. 

 
l Pels que treballen per restablir la pau i la justícia  

entre els pobles com ara Mans Unides.  
Que perseverin en la seva labor, animats  
per la nostra col·laboració i pregària. 
Preguem al Senyor. 

 
l Per nosaltres que volem viure la felicitat evangèlica, 

perquè en les nostres opcions cerquem el bé comú  
per crear una societat més fraterna. 
Preguem al Senyor. 

 
Celebrant: Déu totpoderòs i etern, que governes cel  

       i terra: escolta les pregàries de la teva        
       església, concedeix-nos la prosperitat  
       temporal i els dons de la teva bondat. 
       Per Jesucrist Nostre Senyor. 

 

El 13 de febrer de 2022, Jornada Nacional de Mans Unides, proposem de celebrar-la 
amb les pregàries pròpies de la Missa per al progrés dels pobles  
(Misses per diverses necessitats. Nou Missal Romà Núm. 29, pàg. 1.041).  
I les lectures pròpies del VI diumenge del temps ordinari, cicle C.

LA NOSTRA INDIFERÈNCIA ELS CONDEMNA A L’OBLIT
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MONICIÓ A LA COL·LECTA I  
PRESENTACIÓ D’OFRENES 
Amb la col·lecta col·laborarem amb els projectes  
que Mans Unides realitza en favor del més desfavorits  
i els sumarem als dons del pa i del vi que presentem a fi 
que es transformin en l’ofrena grata a Déu i siguin  
consol dels necessitats.  
 
 
PREGÀRIA SOBRE LES OFRENES 
(Nou Missal Romà, pàgina 1.041). 
 
 
PREGÀRIA DESPRÉS  
DE LA COMUNIÓ  
(Nou Missal Romà, pàgina 1.041). 
 

SUGGERIMENTS PER FER L’HOMILIA 
s Dada: A finals de 2019 (abans de la pandèmia),  

Amèrica del Nord i Europa representaven el 55%  
de la riquesa global, amb només el 17% de la població 
adulta mundial, riquesa tres vegades superior a  
la d’Amèrica Llatina, quatre vegades a la d’Índia i  
gairebé deu vegades a la d’Àfrica. 

 
s La desigualtat en el creixement genera més pobresa, 

violència i desigualtat d’oportunitats per accedir als 
drets humans fonamentals que faciliten una vida 
digna per a totes les persones. 

 
s “Déu a destinat la terra i tot allò que conté per  

a us de tots els éssers humans i pobles. En  
conseqüència, els béns creats han d’arribar a tots  
en forma equitativa sota l’ègida de la justícia i amb  
la companyia de la caritat” (Gaudium et Spes 69) 

 
s “Benaurats els pobres en l’esperit, dona a entendre  

que el regne dels cels serà d’aquells que l’han merescut  
més per la humilitat de les seves ànimes que per  
la manca de béns” (San Lleó Magne). 

 
s La veritable pobresa d’esperit ens convida a  

descobrir a l’altre com ocasió de creixement i  
lliurament. 

 
s “Si no existeix una veritat transcendent, obeïnt la qual 

l’home assoleix la seva plena identitat, tampoc no 
existeix cap principi segur que garanteixi relacions  
justes entre els homes.”  
(Centesimus annus de Joan Pau ll, en Fratelli Tutti 273). 

 
s La Resurrecció del Senyor és font de Vida per al cristià. 
 
 
MONICIÓ FINAL D’INVITACIÓ  
AL COMPROMÍS SETMANAL  
Proposem triar un país del Sud al qual dediquem  
una pregària cada dia, perquè sorgeixin solucions  
en favor dels qui el Papa anomena “descartats”. 

Més materials de Formació Cristiana a:  
manosunidas.org/sensibilización-parroquias7

Dia del Dejuni Voluntari 
Divendres, 11 de febrer de 2022  
Jornada Nacional de Mans Unides 
Diumenge, 13 de febrer de 2022


