Jornada Mundial dels Pobres: subsidi litúrgic
Per manament o amb el permís de l’ordinari del lloc, pot dir-se la missa
«pel progrés dels pobles» (Missal Romà, misses i oracions per diverses
necessitats, n.º 21, pág. 886).
Monició d’entrada
Germans:
Ens hem reunit per celebrar l'Eucaristia, sagrament d'unitat i de caritat. En
aquest diumenge, per exprés desig del papa Francesc, l'Església celebra la
Jornada Mundial dels Pobres. Amb ella es pretén que en la nostra
consciència es produeixi una forta crida, de manera que estiguem cada
vegada més convençuts que compartir la vida amb els pobres ens permet
entendre l'Evangeli en la seva veritat més profunda i que els pobres no són
un problema, sinó un recurs al qual acudir per acollir i viure l'essència de
l'Evangeli.
El Sant Pare ens recorda d'aquesta manera que no estimem només de
paraula sinó amb obres i de veritat. Hem d'oferir així la proximitat sincera,
l'oració i l'ajuda generosa i efectiva a tantes persones que, a prop o lluny de
nosaltres, pateixen les més variades formes de pobresa que es donen avui
en el nostre món. D'aquesta manera estarem complint la Paraula de Déu
que avui escoltarem fent l'elogi de qui sap obrir les mans als pobres i
allargar els seus braços als qui ho necessiten.
En l'Eucaristia que celebrem trobarem en Jesucrist el model d'amor i
entrega, i la força per a viure en la caritat cristiana amb els pobres i
necessitats.
Acte penitencial
•
•
•

Vós, que sou el defensor dels pobres: Senyor, tingueu pietat.
R. Senyor, tingueu pietat.
Vós, que sou el refugi dels febles: Crist, tingueu pietat.
R. Crist, tingueu pietat.
Vós, que sou l’esperança dels pecadors: Senyor, tingueu pietat.
R. Senyor, tingueu pietat.

Oració dels fidels
Presentem la nostra pregària a Déu, que sempre escolta les súpliques dels
seus pobres.

• Per l'Església, perquè presenti davant el món el testimoni autèntic
de l'amor i de l’atenció envers els pobres. Preguem el Senyor.
• Pels qui dirigeixen les nacions i pels qui tenen responsabilitats en
el camp econòmic i social, perquè posin els seus esforços en la
promoció dels més desafavorits. Preguem el Senyor.
• Per les vocacions al ministeri sacerdotal, a la vida religiosa o
monàstica, a la vida missionera i al laïcat compromès, perquè els
qui són cridats escoltin amb generositat la veu de Déu que els
demana el lliurament de les seves vides. Preguem el Senyor.
• Pels qui estan a l’atur, pels malalts, pels qui no tenen cultura ni
formació, pels qui viuen sols, per aquells a qui els manca
l’aliment o l’aigua potable, pels qui no tenen una llar digna i pels
qui han hagut de migrar, perquè trobin en nosaltres comprensió,
consol i ajuda. Preguem el Senyor.
• Per nosaltres, reunits en aquesta celebració, perquè, en rebre
l'aliment del Cos del Senyor, ens sentim més urgits a pregar i
ajudar als nostres germans que passen necessitat. Preguem el
Senyor.
Escolteu, oh Déu de misericòrdia, la pregària dels qui tenim posada en vós
la nostra confiança i feu-nos cada dia més generosos. Per Crist, Senyor
nostre.
Prefaci comú VIII «Jesús, bon Samarità» (Missal Romà, pág. 455).

