
Suggeriments per a l'homilia

“Aquí em tens, envia-m'hi”, va respondre el profeta Isaïes. L'experiència del profeta, amb sensibi-
litat cap al pobre, el necessitat i la fam de justícia en el món, ens il·lumina en aquesta celebració per a
portar davant el Senyor a tota la humanitat, amb els seus assoliments i deficiències, amb les seves pos-
sibilitats i necessitats. En aquest dia en què celebrem la Jornada Mundial de les Missions, el Domund,
preguem perquè condeixin les respostes positives a la pregunta que Déu ens fa: "A qui enviaré?". Estem
convidats a fer un pas endavant en el nostre lliurament de fe, de caritat i de vivència dels valors de l'E-
vangeli, sent testimonis i anunciant el que realment és important i compromet les nostres vides.

La pregunta “A qui enviaré?” ve del cor de Déu, de la seva misericòrdia que interpel·la tant a l'Es-
glésia com a la humanitat. En el nostre món intercomunicat no podem aïllar-nos i prendre les nostres prò-
pies decisions sense que influeixin en els altres sectors socials i religiosos. Tampoc podem romandre al
marge de les decisions que es prenen, com si no fossin amb nosaltres. Hem de conèixer el nostre món i el
seu funcionament per a poder ser testimonis del Senyor.

És Crist qui treu a l'Església de si mateixa. En la missió d'anunciar l'Evangeli, et mous perquè l'Es-
perit t'empeny i et porta. No som nosaltres els que prenem la iniciativa, sinó que responem a la vocació
que Déu ens ha donat, a la crida que ens ha fet. Des d'aquesta resposta, les nostres actituds, els nostres ges-
tos, la nostra predicació i caritat són el fruit de la força de l'Esperit Sant.

Ningú està exclòs de l'amor de Déu. El missatge de Jesús d'anar pel món sencer implica a tota la hu-
manitat, ens obre a totes les cultures i a totes les dinàmiques de vida evangèlica. Tots tenen dret a escoltar
la Paraula de Déu, a ser convidats a participar de la vida divina. I tot això no en abstracte, sinó en l'avui
de l'Església i de la història. 

Comprendre el que Déu ens està dient en aquests temps de pandèmia també es converteix en un des-
afiament per a la missió de l'Església. La malaltia, el sofriment, la por, l'aïllament, la pobresa... ens inter-
pel·len.
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Monició d'entrada



27

Davant Déu, el nostre Pare, presentem la nostra pregària per tots els homes i dones que pere-
grinem en aquest món. A cada invocació responem: “Escolteu-nos, Senyor”.

Tu que vas enviar a Jesucrist per a evangelitzar als pobres, proclamar als captius la llibertat i
anunciar el temps de gràcia, enforteix a la teva Església, de manera que el seu anunci arribi a tots
els homes i dones de tota llengua i nació. T'ho demanem per Jesucrist, nostre Senyor. Amén.

Pregària dels fidels

Pel Sant Pare Francesc i pels bisbes, perquè animin i acompanyin amb paternal 
proximitat al Poble de Déu, i aquest pugui viure la seva fe i el seu compromís cristià 
a través de comunitats vives i missioneres. Preguem.

Perquè el treball evangelitzador dels missioners i missioneres porti l'amor i l'esperança 
als pobles als quals serveixen, i testimoniïn l'amor de Déu que habita en els seus cors. 
Preguem.

Perquè els nens i joves obrin el seu cor a la crida que Déu els fa, siguin generosos a 
respondre i sorgeixin les vocacions missioneres que necessita l'Església i el món d'avui. 
Preguem.

Perquè els adults, ancians i malalts que en les nostres comunitats han assumit el seu
compromís missioner tinguin sempre presents en les seves oracions i sacrificis als 
pobles que encara no han rebut l'Evangeli de Crist. Preguem.

Per tots els ministres de la Bona Notícia que són perseguits a causa de la seva fe en
el nom de Jesús, els que viuen en contextos de conflicte i violència, perquè aquesta 
fe sigui la seva fortalesa. Preguem.

Per tots els que participem en aquesta eucaristia, perquè la invitació a sortir de 
nosaltresmateixos per amor de Déu i del proïsme es presenti com una oportunitat 
per a compartir, servir i intercedir pels qui el necessiten. Preguem.

«El missatge 
de Jesús d'anar
pel món sencer

implica a tota la 
humanitat, ens obre

a totes les 
cultures i a totes les

dinàmiques 
de vida evangèlica».

Ofertori

Celebrar el Domund, la Jornada Mundial de les Missions, significa reafirmar com l'oració,
la reflexió i l'ajuda material són oportunitats per a participar activament en la missió de
Jesús a la seva Església. Ho expressem amb aquestes ofrenes que presentem al costat del pa i
el vi. [S'acosten a l'altar tres símbols d'aquestes maneres de cooperar; p. ex., un rosari  mis-
sioner, una Bíblia i una guardiola del Domund].

Monició a la col·lecta
La caritat que expressarem en la col·lecta d'avui té com a objectiu donar suport a la tasca

missionera realitzada en nom del Papa per les Obres Missionals Pontifícies, per a fer front
a les necessitats espirituals i materials dels pobles i les Esglésies del món sencer, i per a la sal-
vació de tots.
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