
MONICIÓ D’ENTRADA 
 
Germans, benvinguts a la celebració de la Eucaristia  
en aquesta Campanya contra la Fam de Mans Unides,  
sota el lema “QUI MÉS PATEIX EL MALTRATAMENT AL  
PLANETA NO ETS TU”. Avui, aquesta associació de l’Església 
espanyola ens convida a la cura de la creació, la nostra casa 
comuna, que en paraules del Papa Francesc “és també com 
una germana amb la qual compartim l’existència”. (LS 1) 
 
Disposem-nos a aquesta celebració, Sagrament de Caritat,  
en la qual la Paraula de Déu i la comunió del Pa de vida,  
únic i partit ens apressa i ens fa estar atents a les situacions  
de pobresa en que es troba encara gran part de la humanitat, 
situacions de foscor enmig de les quals Mans Unides és  
una flama que s’encén i ens empeny a il·luminar a tots  
des del nostre ser germans i fills d’un mateix Pare. 
 
 
PREGÀRIA COL·LECTA 
(Nou Missal Romà, pàgina 1041). 
 
 
MONICIÓ A LES LECTURES 
 
No son poques les situacions de foscor, de no veure sortida,  
en que viuen tants germans nostres. La misericòrdia,  
el compartir, les bones obres, fruit de la fraternitat i  
la justícia, fan realitat nostre ser sal de la terra i llum del món, 
com escoltarem en la Paraula de Déu. 

PREGÀRIA DELS FIDELS 
 
Celebrant: Déu es mostra atent a les necessitats dels homes;  
                   presentem-li les nostres súpliques. 
 
l Pel Papa Francesc, pel nostre Bisbe, i per tots els pastors  

de l’Església, perquè amb la seva paraula i exemple,  
a imatge de Crist, el Bon Pastor, segueixin encoratjant-nos  
a manifestar la Bona Notícia de la Salvació amb  
el testimoni de la caritat per fer present el Regne de Déu.  
Preguem al Senyor. 

 
l Per tots  els membres de l’Església,perquè convençuts de  

la inseparable connexió entre l’anunci de la salvació i l’amor 
fratern i que ningú no pot sentir-se exclòs de la preocupació 
per la justícia social, ens refermem en ser instruments  
de Déu per a l’alliberament i promoció dels pobres. 
Preguem al Senyor. 

 
l Per l’Organització Eclesial Mans Unides, per totes les persones 

que en formen part i per totes les organitzacions que treballen 
pel desenvolupament dels pobles, perquè, escoltant el clam 
dels pobres, continuïn ajudant-nos a tots a cooperar per  
resoldre les causes estructurals de la pobresa i promoure  
el desenvolupament integral de les persones, així com  
a realitzar gestos senzills i quotidians de solidaritat  
davant les misèries molt concretes que trobem.    
Preguem al Senyor. 

 
l Per tots els difunts, especialment aquells que han  

col·laborat, d’una o altra manera, amb Mans Unides i  
amb la lluita contra la fam al món, perquè hagin rebut  
la recompensa de passar al Banquet del Regne dels Cels, 
com a serfs bons i fidels.  
Preguem al Senyor. 

 
l Per nosaltres, que participem en aquesta Eucaristia i  

col·laborem en la Campanya contra la Fam, perquè,  
assumint la invitació de Mans Unides, ens apuntem  
a lluitar contra la pobresa, segons les nostres possibilitats, 
de manera que contribuïm a fer més present el Regne de Déu. 
Preguem al Senyor. 

 
Celebrant: Escolta, Pare, les nostres pregàries, tu que escoltes  
                   el clam de l’home, que en la seva necessitat   
                   s’adreça a tu.  
                    Per Jesucrist el nostre Senyor. 
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El dia 9 de febrer de 2020, Jornada Nacional de Mans Unides, 
proposem la celebració de la Eucaristía amb pregàries per diverses necessitats.  
(Nou Missal Romà Nº 29: pel progrés dels pobles, pàg. 1041-1042) i 
les lectures pròpies del V diumenge del temps ordinari, cicle A.
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MONICIÓ A LA COL·LECTA 
 
La nostra col·lecta d’avui va destinada a la Campanya  
contra la Fam de Mans Unides. Amb ella contribuïm a  
la lluita contra la fam a la qual se’ns convida especialment  
en aquesta Jornada. Gràcies per la vostra generositat. 
 
 
PRESENTACIÓ DE OFRENES 
 
Juntament amb el pa i el vi i la col·lecta, pot presentar-se  
el cartell de la campanya. 
 
Presentem el pa i el vi, aliment de Vida. També la col·lecta i  
el cartell de Mans Unides, com a expressió del nostre desig  
de compartir i treballar per la cura de la creació. 
 
 
PREGÀRIA SOBRE LES OFRENES 
(Nou Missal Romà, pàgina 1042) 
 
 
PREGÀRIA DESPRÉS DE LA COMUNIÓ  
(Nou Missal Romà, pàgina 1042) 
 
 
MONICIÓ FINAL DE CRIDA AL COMPROMÍS 
 
L’Eucaristia ha acabat en el temple, continua en la vida amb  
el compromís i les nostres accions per ser sal i llum denunciant 
situacions d’injustícia, descart, indiferència…, que atempten 
contra la dignitat dels nostres germans. 

SUGERIMENTS PER A L’HOMILIA 
 
Idees que poden ajudar a connectar la Paraula de Déu  
proclamada aquest diumenge amb el lema de la Campanya. 
 
s La foscor i les tenebres presentades per Isaïes adquireixen 

la seva manifestació concreta en el drama de la fam  
que pateixen tants germans nostres empobrits, i en  

el deteriorament de la creació que és als qui més afecta. 
 
s Drama de la fam, conseqüència de la desigualtat,  

de la inequitat –en paraules del Papa Francesc-. 
 
s Inequitat que s’oposa  i contradiu la destinació universal dels 

béns inscrit en el projecte creador de Déu (cf. LS, cap. 2n)  
i que posa tants homes en una situació de manca de  
condicions de vida dignes, com denuncia el profeta Isaïes. 

 
s Inequitat com a conseqüència de la ruptura de la fraternitat 

la qual sorgeix del reconeixement de Déu, Pare de tots, i  
que crea una fraternitat i comunió universal de les quals 
ningú està exclòs (LS 89-92). 

 
s Situació de inequitat fruit del pecat de l’home, de  

la injustícia, conseqüència d’aquest pecat que porta també 
a la globalització de la indiferència, en comptes del  
reconeixement de la igual dignitat de tots els éssers  
humans i a tenir presents els drets fonamentals dels  
postergats i descartats (LS 93-94). 

 
s El cristià des del reconeixement de Déu, Pare de tots, i  

dels homes com a germans, així com des del seu saber-se 
“sal de la terra i llum del món”, no pot quedar indiferent  
davant aquest drama que es dirigeix al centre del seu ser i 
de la realitat de Déu. 

 
s L’altre és el meu germà, és la meva pròpia carn (Isaïes),  

davant el qual no puc romandre indiferent, perquè aquesta 
indiferència suposa “tancar-se a la pròpia carn”. 

 
s Som sal i estem per a curar tantes ferides, de manera que 

pugui brollar la carn sana (Isaïes). 
 
s Com a sal, també estem cridats a alçar la nostra veu, sent 

veu dels qui no tenen veu, per denunciar aquestes situacions 
d’injustícia, pobresa, descart, indiferència, que atempten 
contra la dignitat dels nostres germans. 

   
s Som llum i des d’això el nostre compromís amb les bones 

obres, realització de la Misericòrdia, camí de santedat  
(Cf. Gaudete et exultate, capítol III). 

 
s Mans Unides manifesta aquest ser sal i llum des del seu 

compromís amb els més desfavorits 

Més materiales de Formació Cristiana a:  
manosunidas.org/sensibilización/en las parroquias
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Dia del Dejuni Voluntari 
Divendres, 7 de febrer de 2020  
Jornada Nacional de Mans Unides 
Diumenge, 9 de febrer de 2020
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