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Amb mandat o permís de l’ordinari del lloc, es pot dir la misa «pel progrés dels pobles» que s’ofereix 

a continuació (Misal Romà, mises i oracions per diverses necessitadts, n.º 29,  pp. 1041-1042). 

 
Antífona d’entrada 1 Jn 3, 17 

Si un té béns del món i, veient al seu germà en necessitat, li tanca les seves entranyes, com va a estar en 

ell l’amor de Déu? 

 
Monició d’entrada 

Germans: 

 
L’any litúrgic arriba a la seva fi, i per això la Paraula de Déu ens orienta cap a l’última vinguda del 

Senyor, el judici final i la resurrecció definitiva. Això no és en absolut un motiu de por o desconfiança 

ni d’indiferència cap als altres, sinó una invitació a viure intensament amb alegria, il·lusió i 

esperança, anticipant ja aquí el què un dia esperem viure en plenitud. 

 
Per això té sentit celebrar, un any més, la Jornada Mundial dels Pobres. El papa Francesc ha volgut 

que aquest any ressoni a la nostra consciència les paraules de Jesús a l’episodi de la unció a Betània: 

«als pobres els teniu sempre amb vosaltres» (Mc 14,7). Aquestes paraules, lluny de ser una excusa 

tranquil·litzadora de la consciència, ens pressionin i uns urgeixen a una tasca que està dins de la 

labor evangelitzadora de l’Església. 

 
Jesús, que ha assumit tots els nostres patiments i les nostres pobreses, ens mostra el rostre del Pare, 

misericordiós i proper als pobres, i segueix present i proper a les seves persones i les seves vides, en 

els seus patiments i indigències, en les condicions tantes vegades inhumanes en les que es veuen 

obligats a viure. Descobrim allà a Jesús, deixem-nos evangelitzar pels pobres, buscant una vertadera 

fraternitat, obrint els nostres cors i compartint les nostres vides, superant l’egoisme i la indiferència. 

 
Celebrem amb goig l’eucaristia, i acollim la força transformadora de l’Esperit perquè tot això no es 

quedi en simples paraules, sinó en obres de vida eterna. 

 
Acte penitencial 

— Defensor dels pobres: Senyor, tingueu pietat. 

 
R. Senyor, tingueu pietat. 

 
— Refugi dels dèbils: Crist, tingueu pietat. 

 
R. Crist, , tingueu pietat. 

 
— Esperança dels pecadors: Senyor, tingueu pietat. 

 
R. Senyor, tingueu pietat. 



V JORNADA MUNDIAL DELS POBRES Subsidi litúrgic 

 

3 

 

 

Oració col·lecta 

Oh, Déu, 

que has donat a tots els pobles la mateixa procedència,  

i vas voler, amb ells, reunir en tu una sola família, 

omple els cors de tots amb el foc del teu amor  
i encén-los amb el desig del progrés just dels seus germans,  
perquè, amb els béns que generosament reparteixes entre tots,  
cadascú abasti la plenitud humana com a persona, 
i, suprimida tota discriminació,  
s’afirmen en el món la igualtat i la justícia. 

Per nostre Senyor Jesucrist, el teu Fill, 

que viu i regna amb tu  

en la unitat de l’Esperit Sant, i es Déu  

pels segles dels segles. 

 
Oració dels fidels 

Orem al Senyor, el nostre Déu. Ell distribueix els seus dons entre nosaltres i escolta el clam dels 

pobres. 

 
— Per l’Església, perquè, acollint a tothom, sigui signe de Crist enmig del món per l’amor i la unitat. 

Preguem al Senyor. 

 
— Perquè els que tinguin la responsabilitat del govern dels pobles trobin els mitjans per a respondre 

a les noves formes de pobres, sense marginar a ningú. Preguem al Senyor. 

  

— Perquè els que pateixen, i especialment els pobres, trobin a l’Església i a la societat una resposta 

adequada a la seva situació, sense discriminació algun, integrant-los i acollint-los, restaurant la 

seva dignitat tantes vegades trepitjada. Preguem al Senyor. 

  

— Perquè desaparegui la indiferència i l’egoisme, i creixi entre tots la solidaritat i la fraternitat, pròpia 

dels fills de déu, i ens gastem i desgastem en un compartir concret amb qui el necessita. Preguem al 

Senyor. 

  

— Perquè nosaltres, aquí reunits, sapiguem portar a tothom l’esperança joiosa de la vinguda del Senyor, 

que està sempre a prop, a la porta. Preguem al Senyor. 

  

Escolta, Senyor, les nostres súpliques; ensenya’ns el camí de la vida, sacia’ns de goig en la teva 

presència. Per Jesucrist, nostre Senyor. 
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Oració sobre les ofrenes 

Senyor, escolta, misericordiós, 

les súpliques dels que t’invoquen, 

I, a l’acceptar l’oblació de la teva 

Església, 

Fes que tots els homes 

S’omplin de l’esperit dels fills de Déu, 

De manera que, superades les 

desigualtats per l’amor, 

Es formi en la teva pau la família dels 

pobles. 

Per Jesucrist, nostre Senyor. 

 
Prefaci comú VIII «Jesús, bon Samarità» (Missal Romanà, p. 515). 

 
Antífona de comunió Cf. Sal 103, 13-15 

La terra es sacia de la teva acció fecunda, Senyor: treus pa dels camps i vi que alegra el cor dels 

homes. 

 
O bé: Cf. Lc 11, 9 

Demaneu i se us donarà, busqueu i trobareu, truqueu i se us obrirà, diu el Senyor. 

 
Oració després de la comunió 

Alimentats amb un sol pa, 
amb el que renoves sempre a la família humana, 
et demanem, Senyor, 
al participar del sagrament de la unitat, 
que obtinguem un amor fort i generós, 
per a ajudar als pobles en vies de desenvolupament 
i realitzar, en la caritat, l’obra de la justícia. 
Per Jesucrist, nostre Senyor. 
 


