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Guió litúrgic per a l’eucaristia del segon diumenge de mes       
la col·lecta del qual es destina a la Càritas Parroquial 
 
 

10 de GENER de 2021 
 
 
 

(Material perquè els membres de cada Càritas Parroquial puguen animar 
l’Eucaristia dominical, amb la finalitat de sensibilitzar i implicar la comunitat 

en el compromís sociocaritatiu). 
 
 
Ambientació 
 
Col·locar un cartell en el ambó o en la part de davant de l’altar on el·llija:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monició d’entrada 
 
Hui celebrem la festa del Baptisme del Senyor. Un baptisme del qual tots 
nosaltres també hi participem.  
 
En què es nota que som batejats? En què es nota que l’Esperit de Déu també 
ha baixat sobre nosaltres? Què delata en la nostra forma de viure i actuar 
que el Pare Déu ens ha dit al cor: “Tu ets el meu fill estimat”?  
 
Que la celebració de hui ens ajude a ser més conscients del que significa i 
implica estar batejats: passar fent el bé perquè Déu és amb nosaltres. 
 
 
PARAULA DE DÉU 
 
Monició a la 1a lectura:  Is 42,1-4.6-7 
 
El profeta Isaïes ens presenta la missió que se li encomana a Jesús després  
del seu baptisme. Tenim en aquest text, la missió a què també se’ns envia 
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amb el nostre baptisme. Si així ho fem, un altre món serà possible allà on 
estem. 
 
Monició a la 2a lectura: Ac 10,34-38 
 
En aquesta segona lectura, Sant Pau, parlant de Jesús, ens dirà quins són els 
efectes visibles del baptisme: passar fent el bé i curar els oprimits. És el que 
millor delata la presència de Déu en la vida d’una persona batejada. 
 
Monició a l’Evangeli: Mc 1,7-11 
 
Jesús, en el seu baptisme, és ungit per l’Esperit Sant per portar endavant la 
missió que se encomana el Pare: revelar l’Amor de Déu, tornar a tothom la 
seua dignitat, superar el patiment, combatre les causes que provoquen tanta 
injustícia. El món de hui necessita moltes persones batejades que 
seguisquen portant endavant la missió de Jesús 
 
PETICIONS 
 

 
1. Senyor Jesús, et demanem pels governants, perquè sàpien buscar el 

bé comú, i es preocupen pels més fràgils i vulnerables del nostre món, 
perquè no quede ningú enrere a poder gaudir dels seus Drets 
Fonamentals. Preguem al Senyor. 
 

2. Senyor Jesús, et demanem per les persones sense treball, pels qui 
tenen dificultats econòmiques, pels qui veuen el seu futur sense 
esperança per causa de la Pandèmia. Dóna’ls la confiança de la teua 
presència provident, i que troben en les nostres comunitats cristianes 
el suport i l’acollida fraterna. Preguem al Senyor. 

 
3. Senyor Jesús, et demanem per tots els membres de la nostra 

comunitat parroquial que estan en catequesi, perquè l’Esperit 
impregne les seues vides i els done fortalesa per a ser fidels 
testimonis de l’evangeli passant per la vida fent el bé. Preguem al 
Senyor. 

 
4. Senyor Jesús, et demanem perquè hi haja més pau en el cor de totes 

les persones, perquè en aquest món regne el diàleg i no 
l’enfrontament, regne la fraternitat i no l’odi, regne buscar el bé comú i 
no el bé propi i partidista. Preguem al Senyor. 

 
 

5. Senyor Jesús, et demanem per l’Església, per totes les persones 
batejades, perquè realment es prenguen seriosament la seua missió 
baptismal de ser constructores del Regne. Preguem al Senyor. 
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Oració per a després de la comunió 
 

AMB TU VULL, SENYOR 

Arribar i baixar cap a les aigües del Jordà 

per a sentir que Déu crida sempre 

a pesar de les dificultats del camí. 
 

AMB TU VULL, SENYOR 

Deixar la comoditat de ma casa, 
dels meus amics i treballs, 

per a centrar-me un poc més 

en allò que l’Evangeli 
necessita de les meues mans i del meu esforç. 

 

AMB TU VULL, SENYOR 

Renovar el meu Baptisme 

un tant empolsegat pel pas del temps. 
Revifar el meu Baptisme 

un tant acomodat. 
Enfortir el meu Baptisme 

a vegades dèbil davant reptes i dificultats. 
 

AMB TU VULL, SENYOR 

Escoltar el meu nom i una crida 

“Tu ets el meu Fill/a.” 

Perquè mai no falten en la teua causa 

bons testimonis 

que pregonen la teua Paraula, 
que pronuncien el teu nom, 

que donen testimoni del teu Regne, 
que oferisquen el que són i tenen 

i Déu siga conegut, estimat i beneït 

en les quatre direccions del món. 
 

AMB TU VULL, SENYOR 

Renovar, alçar, 
il·lusionar i millorar, 

incentivar i alimentar, 
revitalitzar i enfortir 

el que un dia, per la força de l’Esperit, 
em va fer fill/a de Déu, 
membre del seu poble, 

testimoni del teu Regne: 
EL BAPTISME. 

(Javier Leoz) 
 




