
MONICIÓ D’ENTRADA 
En la Campanya de Mans Unides d’aquest any 2019  
recordem, que fa 60 anys, un grup de dones d’Acció  
Catòlica, amb gran sentit d’humanitat i amb mirada  
creient, va convertir la lluita contra la fam en un projecte 
col·lectiu del qual formem part moltíssimes persones. 
Aquestes dones que se sentien cridades per Jesucrist  
per donar testimoni d’un amor universal i efectiu  
per la família humana, no es resignaven al fet que  
la meitat de la humanitat patís fam, i van declarar  
la guerra a la fam. 
 
Des d’aquesta història de solidaritat i de lluita contra  
la fam, que és també història de “treball per la dignitat  
de les persones”, “urgits per l’amor de Jesucrist”,  
ens disposem a viure l’Eucaristia de la Campanya  
60 anys de lluita per una vida digna. 
 
El Senyor ens convida i ens dóna la seva força per  
ser pescadors de tantes persones necessitades,  
seguint amb tenacitat en la defensa dels drets humans  
i de la dignitat de les persones. 
 
 
PREGÀRIA COL·LECTA 
(Nou Missal Romà. Pàgina 1047). 
 
 
MONICIÓ A LES LECTURES 
Per a la salvació o creixement integral de les persones  
i dels pobles, en la Història de la Salvació, Déu té  
necessitat d’enviats. 
 
Lectura 1a: Isaïes 6, 1-2a. 3-8: 

A qui manaré? Qui anirà per mi? 
Vaig contestar: Aquí estic, mana’m. 

 
Lectura 2a: 1 Cor 15, 1-11: 

Pau, herald de la resurrecció. 
El cristianisme: missatge de vida i optimisme. 
Jesús ha ressuscitat, ha vençut la mort. 

 
Evangeli: Lc 5, 1-11: 

Jesús, l’ENVIAT per definició, cerca altres per  
a la missió: 
No tinguis por: des d’ara, seràs pescador d’homes. 
Ells van treure les barques a terra i, deixant-ho  
tot, el van seguir. 

SUGGERIMENTS PER A L’HOMILIA 
 
s En aquests 60 anys de CAMPANYES CONTRA LA FAM 

hi ha hagut molts avenços, que cal agrair...  
TANMATEIX segueix havent-hi fam, manca de respecte 
i de defensa dels drets humans, injustícia, desigualtat, 
opressió, mentida, PECAT i estructures de pecat,  
persones necessitades d’una salvació integral...  
 
La lectura primera ens ha dit: 
“habito enmig d’un poble de llavis impurs”.  
Poble on regnen: el PECAT, el DOLOR, la INJUSTÍCIA, 
l’OPRESSIÓ, la MENTIDA i la MORT. 

 
s Déu, Pare de misericòrdia, sempre vol la salvació,  

o la realització total i completa, de les persones i  
dels pobles. Amb paraules del Sant Papa Pau VI  
(Populorum Progressio Nº 21): 
- Que les persones passin de condicions menys  
humanes a condicions més humanes. 

 
Menys humanes: las mancances materials. 
Les mancances morals… les estructures opressores,  
que provenen de l’abús del poder, de l’explotació dels 
treballadors o de la injustícia de les transaccions… 
 
Més humanes: el remuntar-se de la misèria a  
la possessió d’allò necessari, la cultura, l’augment de  
la consideració, la cooperació al bé comú, la voluntat 
de pau, el reconeixement dels valors suprems, i de Déu, 
la FE, la unitat en la caritat de Crist.... 

 
s Jesús-Evangeli, l’ENVIAT. “AQUÍ ESTIC PER ELLS”:  

On PECAT, GRÀCIA; on DOLOR, VIDA; on INJUSTÍCIA, 
JUSTÍCIA; on OPRESSIÓ, ALLIBERAMENT;  
on MENTIDA, VERITAT; on MORT, RESURRECCIÓ...  
així es realitza el projecte de Déu: “que tinguin vida i 
vida abundant”. 

 
s Per a aquesta MISSIÓ: 
   ‘ Sempre calen ENVIATS: 

Abans: Isaïes, Jesús, Pau… Apòstols.  
Ara: Voluntaris de Mans Unides 
       (Sacerdots, religioses, seglars: grans, joves, nens...):  

          “Tots deixebles missioners”. 
   ‘ I sempre l’ajuda de l’Alt (Pregària).  
 

Full Eucarístic  
Campanya 60, 2019
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El dia 10 de febrer de 2019, Campanya LX de Mans Unides. 
Proposem la celebració de l’Eucaristia amb les pregàries per diverses necessitats,  
Nou Missal Romà Nº 33: EN TEMPS DE FAM O PELS QUE PATEIXEN FAM.  
Pàg. 1047 i les  Lectures pròpies del V Diumenge del Temps Ordinari, cicle C.

CREIEM EN LA IGUALTAT I  
EN LA DIGNITAT DE LES PERSONES

lluitant  
contra la fam  
i la pobresa



 
PREGÀRIA DELS FIDELS 
 
Celebrant. – Des de la urgència de l’amor de Déu i  

        els problemes dels més pobres, preguem. 
 
l Per tots els que formem l’Església, perquè amb  

l’alè del Papa Francesc siguem “beneïdes mans  
personals i organitzades”, que acullen els pobres,  
porten esperança i consol a la humanitat, sense  
demanar res a canvi.  
Preguem al Senyor. 

 
l Per les persones que viuen angoixades per  

la mortalitat infantil, la falta d’habitatge adequat,  
la fam i els problemes de salut.  
Preguem al Senyor. 

 
l Per la igualtat, als països en vies de desenvolupament, 

de les dones i els nens a l’educació, l’atenció mèdica,  
el treball decent i les decisions polítiques i  
econòmiques.  
Preguem al Senyor. 

 
l Per la nostra societat: que, en la nostra lluita  

contra la fam, avancem en un canvi de valors,  
actituds i comportaments que afavoreixin  
la construcció d’un món més just i una societat  
més solidària.  
Preguem al Senyor. 

 
l Per tots els que fan possible la missió  

de Mans Unides, ajudant a créixer en dignitat  
a tantes persones.  
Preguem al Senyor. 

 
Celebrant. - Per Jesucrist, el Fill estimat del Pare,  

       lliurat per tots, que viu i regna pels segles  
            dels segles. 

 
PRESENTACIÓ D’OFRENES 
 
Monició  
A l’Eucaristia sempre cal portar la vida, que estem  
vivint o desitgem viure. Avui, amb el cartell  
de la Campanya i el pa i vi de la Missa, portem tot  
el que en aquests 60 anys s’ha fet a Mans Unides  
a favor dels altres i tot el que anem a fer en aquest  
60 aniversari per seguir avançant; sempre des de  
la força del Senyor que, en cada Eucaristia,  
es lliura per tots, especialment pels més pobres.  
 
 
PREGÀRIA SOBRE LES OFRENES 
(Nou Missal Romà. pàgina 1047) 
 
 
PREGÀRIA DESPRÉS DE LA COMUNIÓ  
(Nou Missal Romà. pàgina 1047) 
 
 
MONICIÓ FINAL DE CRIDA AL COMPROMÍS 
L’Eucaristia de la Campanya contra la Fam   
de l’any 2019, 60 ANYS DE LLUITA PER UNA VIDA 
DIGNA, acaba en el temple, però ara l’hem de continuar 
en la vida durant tot l’any, col·laborant amb  
els Projectes de Mans Unides que van encaminats  
a defensar els drets humans, amb accions que portin,  
en nosaltres i en els altres, a un canvi d’estructures,  
de valors, d’actituds i comportaments que afavoreixin  
la construcció d’un món més just i una societat  
més solidària, a prop i lluny.

7Més materials de formació cristiana a:  
manosunidas.org/sensibilización/en las parroquias

Dia del Dejuni Voluntari: 
Divendres 8 de febrer de 2019  
Jornada Nacional de Mans Unides: 
Diumenge 10 de febrer de 2019
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