Els tres moments de la celebració poden remarcar-se amb tres rètols. Prop del altar estarà el cartell
del Domund; als participants se'ls donarà l'oració de la Jornada. Tot es prepara dignament per a l'exposició del Santíssim. Pot haver-hi cants, així com música suau per als silencis.
Es fa la processó d'entrada amb el Santíssim, que el sacerdot deixa exposat sobre l'altar. Després
de la seva salutació a l'assemblea, comença el monitor.

MONITOR
Benvolguts germans, en acostar-nos al Domund, ens reunim entorn de Jesús Sagramentat per a establir amb Ell un diàleg, alhora íntim i en comunitat. Volem escoltar la crida a la missió que Ell ens dirigeix a cadascun, i respondre-li de cor. [Breu silenci].

LECTOR [Lectura de Is 6,8. Breu silenci].
MONITOR
El Senyor ens regala la seva vida abundant i, a través de nosaltres, vol continuar-ho fent a la resta de
món. Ell ens convida a compartir els seus dons mitjançant la nostra participació en la missió de l'Església. Pot comptar amb nosaltres?

1. “A qui enviaré?”
MONITOR
Ens fixarem en tres símbols que Jesús utilitza. El primer és l'aigua... [Es deixa prop de l'altar un
recipient transparent amb aigua].

PREVERE [Lectura de Jn 4,10-14. Breu silenci].
LECTOR
Diu el papa Francesc: “La vida que Jesús ens regala és una història d'amor, una història de vida que
vol barrejar-se amb la nostra i tirar arrels en la terra de cadascun... Aquesta vocació missionera té a veure
amb el nostre servei als altres. Perquè la nostra vida en la terra aconsegueix la seva plenitud quan es converteix en ofrena” (Christus vivit, 252.254). [Es deixa un temps d'oració personal, i es convida que algunes
persones puguin fer seva, en veu alta, la petició de la samaritana: “Senyor, dóna'm aquesta aigua”].

PREVERE
Senyor Jesús, fes de nosaltres canals perquè la teva aigua arribi a un món assedegat de Tu i de la teva vida en abundància. Amén.

2. “Aquí em tens”
«La vocació
missionera té a
veure amb el
nostre servei als
altres. Perquè la
nostra vida
aconsegueix la
seva plenitud quan
es converteix
en ofrena».

MONITOR
El segon símbol és la sal, que dóna sabor i “alegria” al menjar, sempre que no deixi de
ser el que és... [Es posa al costat de l'altar altre recipient transparent amb sal].

PREVERE [Lectura de Mt 5,13. Breu silenci].
LECTOR
Diu el papa Francesc: “Quan el Senyor pensa en cadascun, en el que desitjaria regalarli, pensa en ell com el seu amic personal. I si té planejat regalar-te una gràcia, un carisma
que et farà viure la teva vida plenament i transformar-te en una persona útil per als demés..., serà segurament alguna cosa que t'alegrarà en el més íntim i t'entusiasmarà més que
cap altra cosa en aquest món... Serà just a la teva mesura, a la mesura de la teva vida sencera” (ChV 288). [Es deixa un altre temps per a pregar en silenci, convidant que, els qui
així ho desitgin, puguin formular enlaire una breu oració espontània].

PREVERE
Pare, renova i enforteix la nostra confiança en Tu, perquè puguem donar “bon sabor” al
món amb la sal de l'Evangeli. T'ho demanem junts, amb l'oració que el teu Fill Jesús ens
va ensenyar. [Tots resen el parenostre].

3. “Envia-m'hi”
MONITOR
Un tercer símbol que empra Jesús és la llum... [Es deixa davant l'altar una espelma encesa].

PREVERE [Lectura de Mt 5,14-16. Breu silenci].
LECTOR
Diu el papa Francesc: “On ens envia Jesús? No hi ha fronteres, no hi ha límits: ens
envia a tots... I ens convida a anar sense por amb l'anunci missioner, allí on ens trobem i
amb qui estiguem... Així és com el Senyor es va acostant a tots” (ChV 177). [Torna a
deixar-se temps per a l'oració personal, en el qual pot escoltar-se o cantar-se alguna
cançó missionera].

PREVERE
Senyor, et demanem per tots els missioners i missioneres, i per nosaltres, perquè, com
ells, portem la teva llum als qui no et coneixen. Aviva el nostre cor amb el foc del teu Esperit Sant, de manera que en aquest Domund no faltin la nostra oració ni la nostra caritat, i
l'Església pugui continuar fent-te present a tot el món. Amén.
El qui presideix la celebració convida a prega junts l'oració del Domund, amb una invocació final a Maria, Reina de les Missions. Després imparteix la benedicció amb el
Santíssim i, finalment, procedeix a la reserva.

