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FULLA eucarística 2023
FRENAR LA
DESIGUALTAT

està en les teues mans

El dia 12 de febrer de 2023, Jornada Nacional
de Mans Unides, proponem la celebració de
l’Eucaristia per diverses necessitats (“Pels que
patixen fam”, Nou Missal Romà, nº 33, pàg. 1047)
i seguim les llectures pròpies del VI dumenge
de durant l’any (cicle A).

MONICIÓ D’ENTRADA

ORACIÓ DELS FIDELS

Benvenguts ad esta Eucaristia. Hui celebrem la Campanya Contra
la Fam en el món en el lema: “Frenar la desigualtat està en les
teues mans”. Per a poder eixir de la pobrea i tancar el trencall de
la desigualtat, les persones deuen tindre un “treball digne” que
els possibilite abandonar una espiral de dependència.

Celebrant: Preguem a Deu por les necessitats
de l’Iglésia i dels pobles.
l Per l’Iglésia, pel papa Francesc i el nostre Bisbe N., per a que
l’Evangeli siga la font que els inspire les accions i siguen
signe del Regne de Deu en el món. Preguem.

Que la bellea de la Paraula de Deu, i el tesor de la Comunió, nos
ajuden a vore la generositat de Jesús ab la nostra vida i pogam
ser signe d’esperança, comprometent-nos per a canviar la realitat
de la pobrea en la que es troben millons de germans nostres.

l Pels governs de les nacions, per a que buscant el be comú
possibiliten els mijos necessaris per a que a ningú li falte el
pa quotidià, l’educació i un “treball digne”. Preguem.

ORACIÓ COLECTA

l Per a que la nostra caritat siga efectiva en els pobles en vies
de desenroll, a on les persones tinguen l’aliment necessari,
un desenroll integral i la promoció laboral per al sustent de
les seues famílies. Preguem.

(Nou Missal Romà, pàg. 1.047).

MONICIÓ A LES LLECTURES
És feliç qui camina en la vida seguint la voluntat de Deu; també
qui ajuda i promociona a les persones i pobles que patixen
necessitats, que són ﬁlls de Deu i germans nostres. L’Evangeli nos
recorda que no podem tancar-nos en l’individualisme i sí devem
obrir-nos, en amor, a cuidar activament la dignitat de totes las
persones.

l Pels difunts, i pels qui varen colaborar en Mans Unides
lluitant contra la fam en el món, per a que Deu nostre
Senyor els faça partícips del convit del Regne del cel.
Preguem.
Celebrant: Deu Pare, acull totes estes intencions
que portem en el cor.
Per Jesucrist nostre Senyor.

s El conreu i la promoció de tota vida humana tenen el seu
fonament en que som tots “image i semblants” a Deu, que nos
creà com al seu Fill que es feu home.
s El papa Francesc va escriure: «ajudar als pobres en diners
deu ser sempre una solució provisional per a resoldre
urgències. El gran objectiu deuria ser, sempre, permetre-los
una vida digna a través del treball» (FT 162).

MONICIÓ A LA COLECTA
La colecta de hui es destinarà a recolzar el treball de Mans
Unides. Moltes gràcies per la vostra generositat.

PRESENTACIÓ D’OFRENES
Presentem el proyecte de desenroll de Mans Unides. També
oferim el pa i el vi.

ORACIÓ SOBRE LES OFRENES

s Podem colaborar en Mans Unides que treballa per a
digniﬁcar, en millors condicions de vida, a les persones dels
països empobrits.

MONICIÓ FINAL INVITANT
AL COMPROMÍS
El món propon moltes faenes i deures. ¿Qué nos diu Jesús
que fem en la nostra família, treball, societat i en les persones
dels països empobrits?

(Nou Missal Romà, pàg. 1.047).

ORACIÓ EN ACABANT
DE LA COMUNIÓ
(Nou Missal Romà, pàg. 1.047).

SUGERÈNCIES PER A L’HOMILIA
s Els manaments manifesten que Deu senyala als seus ﬁlls
lo que és bo i roïn. Elegir la llei divina és lo mateix que
caminar en llibertat, per a viure alegres davant de Deu i fer
gojar al pròxim.
s Jesús nos ensenya, en la “sabiduria que no és d’este món”,
que no podem quedar-nos en el mer compliment de la llei
-no mataràs, no cometràs adulteri, etc.- i que nos falte la
solidaritat en els germans. No nos quedem en “no matar” a
ningú i, a la ﬁ, no fer res per ningú.
s Jesús nos ensenya: fes el be al teu pròxim defenent la vida
sempre. Hem de cuidar la vida pròpia i la dels nostres
semblants, una manera concreta pot ser: donar a menjar al
famolenc, donar a beure a l’assedegat, visitar al malalt,
crear treball, etc.
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Dia del Dejuni Voluntari
Divendres, 10 de febrer de 2023
Jornada Nacional de Manos Unidas
Diumenge, 12 de febrer de 2023

Mès materials de Formació Cristiana en:
manosunidas.org/sensibilización-parroquias

