Monició d'entrada
Tota l'Església és missionera per la seva pròpia naturalesa. Per
això, a l'eucaristia, com a poble de Déu, ens sentim germans de tota
la humanitat i, al mateix temps, responsables d'una missió que ha
d'arribar fins a l'últim racó del món.
Avui celebrem la Jornada Mundial de les Missions. És un
Domund molt especial, emmarcat en aquest Mes Missioner
Extraordinari d'octubre de 2019, al qual ens ha convocat el papa
Francesc sota el lema "Batejats i enviats: l'Església de Crist
en missió al món". Aquest gran esdeveniment és l'inici d'una
aventura de fe, oració, reflexió i caritat, que ha de culminar en un
renovat compromís amb la missió universal com a motor i paradigma de tota la vida i missió de l'Església.

Suggeriments per a l'homilia
Amb motiu dels 100 anys de Maximum illud, el gran document missioner de Benet XV, el papa
Francesc ens ha convidat a celebrar un Mes Missioner Extraordinari. El Sant Pare vol que despertem
en nosaltres la consciència de la missió ad gentes i reprenguem amb nou impuls la responsabilitat de
l'Església sencera a proclamar l'Evangeli a tots. La urgència d'aquest anunci ens exigeix una autèntica
"conversió missionera", per a complir el mandat pasqual de Jesús: "Aneu per tot el món i proclameu
l'Evangeli" (Mc 16,15).
El lema "Batejats i enviats" ens parla que tots hem estat cridats a caminar pel món portant en el cor,
en els llavis i en la vida el més preciós regal: la Bona Notícia de Jesús. Tots els batejats –i, entre ells, per
descomptat, els joves– hem d'omplir de desig i passió missionera la nostra vida. El nostre mirall són els
missioners, que es lliuren als més pobres perquè tots els racons del món on hi ha foscor s'omplin de la
llum i el goig que projecta la presència del Ressuscitat.
La primera lectura ens recorda que la missió de l'Església està sempre amenaçada; així i tot, "l'auxili
em ve del Senyor, que va fer el cel i la terra" (salm). Per a això va enviar Déu al seu Fill; per la seva creu,
"el mal és derrotat per l'amor d'Aquell que mor per nosaltres" (Guia del MME, p. 149; disponible a
http://www.october2019.va). D'això donen testimoniatge les Sagrades Escriptures, que són "la saviesa
que condueix a la salvació per mitjà de la fe en Crist Jesús" (segona lectura) i fonament de la missió.
L'evangeli insisteix que "l'eficàcia de l'oració contínua, de la súplica constant, de la recerca insistent de
l'amor per la veritat i la justícia, forja al deixeble en la missió" (ibíd., pàg. 152-3).
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Pregària dels fidels
Pel poble de Déu, enviat al món per a ser presència viva del Senyor ressuscitat, perquè experimenti la necessitat de ser testimoni de l'Evangeli en totes les perifèries. Preguem al Senyor.
Per les nostres comunitats cristianes, perquè es sentin sempre vinculades, des de l'oració, la
reflexió i la caritat, a les necessitats de l'evangelització del món. Preguem al Senyor.
Per tots els seminaris i noviciats, perquè es conreï en ells, des del propi carisma, la dimensió
missionera de l'Església. Preguem al Senyor.
Per l'Església perseguida, tan interpel·lada pel testimoniatge de la fe i per la sang dels seus màrtirs, perquè sigui un revulsiu en la renovació de les nostres comunitats. Preguem al Senyor.
Pels missioners, models d'una Església en sortida, perquè comptin sempre amb el suport de la
nostra oració i comunió solidària. Preguem al Senyor.
Perquè la celebració d'aquest Mes Missioner Extraordinari ens porti a la renovació de les
estructures i impulsi en tots nosaltres el compromís de ser "Batejats i enviats: Església de Crist
en missió al món". Preguem al Senyor.

Ofertori
Presentem davant l'altar les quatre dimensions amb les quals desitgem reforçar la nostra crida
missionera:
Amb aquesta imatge de santa Teresa de Lisieux, Patrona de les Missions, expressem el nostre
desig d'identificar-nos amb ella, que va saber viure apassionadament la unió entre missió i oració.
Aquesta senzilla bossa [motxilla, alforja...] ens parla del testimoniatge dels nostres missioners, que,
des de la confiança en Déu, caminen lleugers d'equipatge, lliures per a anunciar la Bona Notícia.
Aquestes revistes missioneres [o documents del Concili] simbolitzen la importància de la
formació missionera, que ens ajuda a viure el compromís de ser corresponsables en l'evangelització del món.
Aquesta guardiola ens parla de la caritat, recordant-nos que es necessiten mitjans materials per a
realitzar una evangelització integral i que "hi ha més joia en donar que en rebre".
Amb aquests dons del pa i del vi presentem el treball i esforç de tota l'Església per arribar a ser
una família universal, autèntic Cos de Crist.
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