
7 2023FULL eucarístic

MONICIÓ D’ENTRADA   
Benvinguts a aquesta Eucaristia. Avui celebrem la Campanya 
Contra la Fam en el món amb el lema: “Frenar la desigualtat està 
a les teves mans”. Per poder sortir de la pobresa i trencar la 
bretxa de la desigualtat, les persones han de tenir un “treball 
digne” que les possibiliti abandonar una espiral de dependència. 
 
Que la bellesa de la Paraula de Déu, i el tresor de la Comunió, ens 
ajudin a veure la generositat de Jesús amb la nostra vida i pu-
guem ser signe d’esperança, comprometent-nos per canviar la 
realitat de la pobresa en la que es troben milions de germans 
nostres. 
 
 
PREGÀRIA COL·LECTA 
(Novo Missal Romà, pàg. 1.047). 
 
 
MONICIÓ A LES LECTURES 
És feliç qui camina a la vida seguint la voluntat de Déu; també qui 
ajuda i promociona les persones i pobles que pateixen necessitats, 
que són fills de Déu i germans nostres. L’Evangeli ens recorda que 
no podem tancar-nos a l’individualisme i sí que hem d’obrir-nos, 
amb amor, a cuidar activament la dignitat de totes les persones. 

PREGÀRIA DELS FIDELS 
 
Celebrant: Preguem Déu per les necessitats  

     de l’Església i dels pobles. 
 
l Per l’Església, pel papa Francesc i el nostre Bisbe N., perquè 

l’Evangeli sigui la font que els inspiri les accions i siguin 
signe del Regne de Déu al món. Preguem. 

 
l Pels governs de les nacions, perquè buscant el bé comú 

possibilitin els mitjans necessaris perquè a ningú li falti el 
pa quotidià, l’educació i un «treball digne». Preguem. 

 
l Perquè la nostra caritat sigui efectiva amb els pobles en 

vies de desenvolupament, on les persones tinguin l’aliment 
necessari, un desenvolupament integral i la promoció labo-
ral per al suport de les famílies. Preguem. 

 
l Pels difunts, i pels qui van col·laborar amb Mans Unides llui-

tant contra la fam al món, perquè Déu nostre Senyor els faci 
partícips del banquet del Regne del cel. Preguem. 

 
Celebrant: Déu Pare, acolliu totes aquestes intencions  

     que portem al cor.  
     Per Jesucrist nostre Senyor.

està a les teves mansFRENAR LA  
DESIGUALTAT 

El dia 12 de febrer de 2023, Jornada Nacional  
de Mans Unides, proposem la celebració  
de l’Eucaristia per diverses necessitats  
(“Pels que pateixen fam”, Nou Missal Romà, nº 33,  
pàg. 1047) i seguim les lectures pròpies  
del VI diumenge del temps ordinari (cicle A).



Més materials de Formació Cristiana a:  
mansunides.org/sensibilització-parròquies

Dia del Dejuni Voluntari 
Divendres, 10 de febrer de 2023  
Jornada Nacional de Mans Unides 
Diumenge, 12 de febrer de 2023 7

 
MONICIÓ A LA COL·LECTA  
La col·lecta d’avui es destinarà a donar suport al treball de Mans 
Unides. Moltes gràcies per la vostra generositat. 
 
PRESENTACIÓ DE LES OFRENES 
Presentem el projecte de desenvolupament de Mans Unides. 
També oferim el pa i el vi. 
 
PPRÈGARIA SOBRE LES OFRENES 
(Novo Missal Romà, pàg. 1.047). 
 
 
PRÈGARIA DESPRÉS 
DE LA COMUNIÓ  
(Novo Missal Romà, pàg. 1.047). 
 
 
SUGGERIMENTS PER A L’HOMILIA 
s Els manaments manifesten que Déu assenyala als seus fills 

allò que és bo i dolent. Triar la llei divina és el mateix que 
caminar amb llibertat, per viure alegres davant Déu i fer 
gaudir el proïsme. 

 
s Jesús ens ensenya, amb la “saviesa que no és d’aquest món”, 

que no podem quedar-nos en el mer compliment de la llei     
–no mataràs, no cometràs adulteri, etc.– i que ens falti la        
solidaritat amb els germans. No ens quedem a “no matar” 
ningú i, al final, no fer res per ningú. 

 
s Jesús ens ensenya: fes el bé al teu proïsme defensant    

sempre la vida. Hem de tenir cura de la pròpia vida i la dels 
nostres semblants, una manera concreta pot ser: donar 
menjar al famolenc, donar beure a l’assedegat, visitar el 
malalt, crear feina, etc.  

 
s La cura i la promoció de tota vida humana tenen el seu          

fonament en què Déu ens va crear a tots a la seva «imatge i 
semblança». 

 
s El papa Francesc va escriure: «ajudar els pobres amb diners 

ha de ser sempre una solució provisòria per a resoldre urgèn-
cies. El gran objectiu hauria de ser, sempre, permetre’ls una 
vida digna a través del treball» (FT 162). 

 
s Podem col·laborar amb Mans Unides que treballa per     

dignificar, amb millors condicions de vida, les persones  
dels països empobrits. 

 
MONICIÓ FINAL CONVIDANT  
AL COMPROMÍS 
El món proposa moltes feines i deures. Què ens diu Jesús que 
fem a la nostra família, treball, societat i amb les persones 
dels països empobrits? 


