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Campanya 62, 2021

CONTAGIA SOLIDARITAT PER POSAR FI A LA FAM
El dia 14 de febrer de 2021, Jornada Nacional de Mans Unides,
proposem de celebrar-la amb pregàries per diverses necessitats.
(Nou Missal Romà, núm. 33: pels que pateixen fam, pàg. 1.047).
I les lectures pròpies del VI diumenge del temps ordinari, cicle B.

PREGÀRIA DELS FIDELS
Celebrant: Déu vol que tots els homes se salvin i
arribin a conèixer la veritat.
Preguem conﬁadament pel bé comú
de tots els pobles.
l Per l’Església, que gloriﬁqui el Senyor vivint l’atenció
a tothom i, especialment, als que no compten
en la societat del benestar.
Preguem.

MONICIÓ D’ENTRADA
Benvinguts. Celebrem l’Amor de Déu que s’entrega
per a nosaltres perquè el fem reviure donant-nos
als altres.
Ens hi ajuda la Campanya 62 de Mans Unides,
que ens convida a considerar la “Corresponsabilitat
del bé comú”. Sabent que, com el leprós de
les lectures, encara hi ha moltes persones a qui
no arriba el que Déu ens regalà pel bé de tothom.
Donem gràcies a Déu, autor de tota benedicció,
perquè ens reparteix els seus béns i ens demana
que siguem capaços de compartir-los.

PREGÀRIA COL·LECTA
(Nou Missal Romà, pàgina 1.047).

MONICIÓ A LES LECTURES
La Paraula de Déu ens recorda que tot és bo i
serveix per donar glòria a Déu, sense oblidar els que,
com els leprosos del temps de Jesús, són marginats
de la societat. Acollim la bona notícia de Jesús
que ens convida a trencar barreres, curar ferides i
fer partícip a tothom de l’alegria de seguir-lo.

l Pels governants, que procurin els auxilis necessaris
perquè totes les persones puguin accedir al que cal
per tenir una vida digna.
Preguem.
l Pels que pateixen les conseqüències de l’ús
irresponsable dels béns i han d’emigrar
per participar d’uns béns que Déu disposà
per a tothom.
Preguem.
l Perquè Déu multipliqui els fruits de la feina
de Mans Unides i sensibilitzi els germans
per un món més solidari i fratern.
Preguem.
l Per nosaltres que, conscients de les nostres
limitacions, creixem en un ús responsable
dels béns i donem glòria a Déu.
Preguem.
Celebrant: Déu Pare que cuides amb amor totes
les criatures, concedeix-nos una caritat
eﬁcaç amb els germans a qui els manca
el que necessiten per viure amb dignitat.
Per Jesucrist Nostre Senyor.

MONICIÓ A LA COL·LECTA

SUGGERIMENTS PER FER L’HOMILIA

La nostra col·lecta avui està destinada a
la campanya contra la fam de Mans Unides.
Amb ella contribuïm a la lluita contra la fam.
Estem especialment convidats en aquest dia.
Gràcies per la vostra generositat.

En temps de Jesús, la lepra difícilment es curava i
els malalts s’aïllaven per evitar contagis, fet que
suposava discriminació i marginació. Avui segueix
present a 114 països, però es cura fàcilment,
tot i que pot provocar discapacitats.
Jesús va sentir llàstima davant de la crida, allargà
la mà i el curà. Davant de la crida de Mans Unides,
no ens podem quedar quiets. El Papa ho explicava
a Madagascar: “cal mirar el nostre entorn, quants
homes, quantes dones, quants joves i quantes
criatures pateixen i estan totalment privats de tot!
Això no pertany al pla de Déu”.

PRESENTACIÓ D’OFRENES
Juntament amb el Pa i el Vi, fruits de la terra i
dons de Déu, que es convertiran en el Cos i la Sang
del Senyor, presentem la col·lecta que és la nostra
col·laboració per pal·liar els efectes de fer
un ús irresponsable dels béns, un cartell i
(o projecte) de Mans Unides, expressió dels
que treballen per sensibilitzar i ajudar els més
desafavorits, les ﬂors que alegraran la taula
de l’altar, signe anticipat de la taula del cel i
uns medicaments que expressen l’ajuda als malalts.

I proposava:
s Aixecar la mirada: “qualsevol que no sigui capaç
de veure l’altre com a germà, de commoure’s amb
la seva vida i amb la seva situació, més enllà
de la seva provinença familiar, cultural, social
‘no pot ser deixeble meu’”.

PREGÀRIA SOBRE LES OFRENES
(Nou Missal Romà, pàgina 1.047)

s No manipular l’Evangeli amb tristos reduccionismes
sinó construir la història en fraternitat i solidaritat,
en el respecte de la terra i dels seus dons sobre
qualsevol forma d’explotació; viure el diàleg;
la col·laboració; el coneixement recíproc.

PREGÀRIA DESPRÉS
DE LA COMUNIÓ
(Nou Missal Romà, pàgina 1.047)

s Renunciar a l’individualisme: recuperar la memòria
agraïda i reconèixer que la nostra vida i les nostres
capacitats són fruit d’un regal teixit entre Déu i
moltes mans silencioses.
s Així podrem donar glòria a Déu en tot el que fem.

MONICIÓ FINAL D’INVITACIÓ
AL COMPROMÍS
Col·laborar en algun servei al bé comú i plantejar-nos
la solidaritat, personal i econòmica, enfocada
a la causa per la dignitat dels més pobres
que defensen organitzacions com ara Mans Unides.
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Dia del Dejuni Voluntari
Divendres, 12 de febrer de 2021
Jornada Nacional de Mans Unides
Diumenge, 14 de febrer de 2021

Més materials de Formació Cristiana a:
manosunidas.org/sensibilización/en las parroquias

