
MONICIÓ D’ENTRADA
En aquest dia, en celebrar la Campanya 59 de Mans 
Unides, amb el lema «COMPARTEIX EL QUE IMPORTA»,
volem seguir plantant-li cara a la fam, compartint 
propostes, alternatives i iniciatives de canvi que ens 
permetin, entre tots, avançar en l’eradicació del fam 
al món. (Document Base 2018).

Per això, demanem al Senyor que infongui en els nostres
cors el do de la caritat i supliquem que l’Esperit Sant ens
transformi interiorment en persones noves, en verdaders
deixebles de Crist.

Apropem-nos a Ell, deixem que la seva Paraula, 
el seu Cos i Sang ens permetin reconèixer què és 
el veritablement important per poder VIURE i, així, 
poder compartir-ho amb els germans.

PREGÀRIA COL·LECTA
Et preguem, Senyor, 
que inflamis els nostres cors amb l’Esperit del teu amor, 
perquè busquem sempre allò digne 
i agradable a la teva majestat 
i puguem estimar-te sincerament en els germans. 
Pel nostre Senyor Jesucrist.

MONICIÓ A LES LECTURES
La Paraula de Déu en aquest dia ens situa davant 
del misteri de la lepra, la malaltia que considerava 
l’home impur i exclòs de la comunió.

Avui, també són moltes les persones apartades 
del «campament», de la casa comuna, d’aquest món 
que el Senyor ens ha concedit. Noves «lepres» estan 
presents entre nosaltres: la fam, la pobresa, 
les injustícies… generen una ofensa a la dignitat 
personal de l’ésser humà.

Jesucrist, sentint llàstima, va estendre la mà i el va tocar, 
i va quedar net; no va romandre indiferent davant 
d’aquest drama, sinó que s’hi va implicar, fent possible 
la vida i curant a qui passava necessitat.

1a Lectura: Lv 13, 1-2. 44-46: El leprós tindrà la seva llar 
fora del campament.

Salm: Sal 31, 1-2.5.11: Tu ets el meu refugi, m’envoltes 
de cants d’alliberament.

2a Lectura: 1 Co 10, 31-11, 1: Seguiu el meu exemple, 
com jo segueixo el de Crist.

Evangeli:Mc 1, 40-45: La lepra se li va treure i va quedar net.

SUGGERIMENTS PER A L’HOMILIA
s «Es tracta d’un leprós: és impur, viurà tot sol 

i tindrà la seva llar fora del campament»
(Lv 13, 44.46)

La malaltia de la lepra era considerada contagiosa i un
càstig pel pecat, fet que excloïa de la comunitat i situava
fora del campament. 
«Cinquanta anys després de la solemne proclamació de la
Declaració Universal de Drets Humans, moltes persones
encara es troben sotmeses a les més degradants formes
d’explotació i manipulació, que fan d’elles verdaderes 
esclaves dels més poderosos, d’ideologies, del poder
econòmic, de sistemes polítics opressors, de la tecnologia
científica o de la invasió dels mitjans de comunicació 
social.» (S. Joan Pau II, Eclessia in Àsia, 33)

s «Compadit, va estendre la mà i el va tocar
dient: Vull, queda net» (Mc 1, 41)

Jesucrist, reconeixent la verdadera dignitat de l’ésser
humà, no roman indiferent, sinó que, compadit, el cura,
fent possible l’alegria de la salvació. «Avui, creients i no
creients estem d’acord que la terra és essencialment 
una herència comuna, els fruits de la qual han de 
beneficiar a tots. Per als creients, això es converteix 
en una qüestió de fidelitat al Creador, perquè Déu va
crear el món per a tots.» (Francisco, Laudato Si, 93)

s «Procuro acontentar en tot a tots, 
no buscant el meu propi avantatge, sinó 
el de la majoria, perquè se salvin» (1 Cor 10, 33)

L’apòstol Sant Pau ens situa en la certesa de ser germans
de tots els homes i, per tant, de no oblidar la sort dels 
altres, i així evitar l’escàndol. El lema d’aquest any 
de Mans Unides, «COMPARTEIX EL QUE IMPORTA», 
ens fa conscients que la nostra felicitat i salvació mai
seran de manera egoista o individualista, sinó 
COMPARTINT el que som i tenim amb els altres.
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El dia 11 de febrer de 2018, Campanya 59 de Mans Unides, 
proposem la celebració de l’Eucaristia amb el formulari 
de pregàries en diverses necessitats núm. 40, per demanar 
la caritat i les lectures pròpies del VI Diumenge del Temps Ordinari, cicle B.



PREGÀRIA DELS FIDELS
Després d’haver escoltat la Paraula de Déu, 
i abans de participar en el banquet de l’Eucaristia, 
dirigim les nostres peticions al Senyor, demanant-li 
que vessi sobre nosaltres i sobre tots els homes i dones
el seu Esperit de caritat.

l Perquè l’Església, dòcil a l’ensenyament del Mestre, 
visqui en fidelitat el manament nou de Jesús: 
«Estimeu-vos els uns als altres, com jo us he estimat».
Preguem al Senyor.

l Pels governs de tots els pobles, perquè promoguin 
lleis socials que defensin sempre, amb justícia i lleialtat,
els drets de tota persona.
Preguem al Senyor.

l Perquè els pobres, els humils, els marginats, 
els que pateixen les noves «lepres» en la nostra 
societat rebin l’atenció preferencial de l’Església 
en el seu servei als més necessitats.
Preguem al Senyor.

l Per tots els que fan possible la missió de Mans Unides,
perquè la caritat de Crist brilli en ells i s’estengui a tota
la humanitat.
Preguem al Senyor.

l Perquè els que mengem el mateix pa de la vida i ens
diem deixebles de Crist demostrem amb les nostres
obres la fidelitat als seus ensenyaments i exemples.
Preguem al Senyor.

Senyor i Pare nostre, inflama els nostres cors amb 
l’Esperit del teu amor, perquè puguem estimar-te 
en els germans, amb sinceritat de cor.
Per Jesucrist, Senyor nostre.

PRESENTACIÓ D’OFRENES
Amb el pa, el vi i la col·lecta, pot presentar-se el cartell 
de la campanya i/o el projecte que es finançarà.

Presentem la col·lecta amb el cartell de la Campanya 
de Mans Unides, com a expressió del nostre desig 
de compartir amb els més necessitats i fer possible 
el que veritablement importa: la vida dels fills de Déu.

Et presentem, Senyor, aquest pa i aquest vi, fruits 
de la terra, perquè siguin transformats en aliments 
de Vida eterna i ens capacitin per seguir compromesos 
a transmetre l’alegria de l’Evangeli.

PREGÀRIA SOBRE LES OFRENES
Santifica per la teva bondat, Senyor, els nostres 
dons i, en acceptar l’ofrena del sacrifici espiritual, 
concedeix-nos portar el teu amor a tots els homes.
Per Jesucrist, Senyor nostre.

PREGÀRIA DESPRÉS DE LA COMUNIÓ
Et demanem, Senyor, que omplis amb 
la gràcia de l’Esperit Sant tots aquells 
que has sadollat amb l’únic pa del cel, 
i els enforteixis generosament amb la dolçor
d’una caritat perfecta.
Per Jesucrist, Senyor nostre.

7Més materials de formació cristiana a:
manosunidas.org/manoscreyentes

Dia del Dejuni Voluntari:
Divendres 9 de febrer de 2018

Jornada Nacional de Mans Unides:
Diumenge 11 de febrer de 2018

COMPARTEIX 
EL QUE IMPORTA


