
Guió litúrgic per a l’eucaristia del segon diumenge de mes        
 
 

14 de FEBRER 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 es llija: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monició d’entrada 
 

Benvinguts a aquesta celebració que animem des de Càritas. Hui, en 
aquests temps de Pandèmia, la Paraula de Déu ens parla del drama 
de la malaltia. Hui Jesús, curant a un leprós exclòs de la societat, vol 
proposar-nos que siguem també nosaltres instruments de sanació, 
instruments del seu amor misericordiós en favor dels més vulnerables, 
els exclosos, els que estan quedant enrere en aquest temps de crisi.   
 

Hui, Mans Unides, també celebra la seua campanya contra la fam. Ens 
convida a contagiar solidaritat per acabar amb la fam. 
 

Que l’Eucaristia de hui ens ajude a ser les mans esteses de Jesús, per 
a ser signes de gràcia i alliberació. 
 

 
 
 
 



PARAULA DE DÉU 
 
 
Monició a totes les lectures (Lv 13,1-2.44-46 // 1Co 10,31-11,1 // Mc 1,40-45):   
 
 

La Paraula de Déu de hui, ens parla de la malaltia de la lepra, una 
malaltia que, a qui la patia, suposava la condemna de ser exclòs per 
complet de la societat, de tots els seus béns i beneficis.  
 

Hui, també són moltes les persones excloses i descartades en el 
nostre món. Les noves “lepres” estan presents entre nosaltres: la fam, 
la pobresa, la vulneració de Drets, les injustícies... són una ofensa a la 
dignitat de l’ésser humà. I totes les persones que estan quedant 
enrere amb aquesta Pandèmia. 
 

Jesús, sentint profunda compassió, va estendre la mà, el va tocar, i va 
quedar pur. No va quedar indiferent davant aquest drama, sinó que 
s’implicà, fent possible la vida, curant a qui passava necessitat.  

 
 

PETICIONS 
 
 

1. Senyor Jesús, et demanem per l’Església, per cada comunitat cristiana, 
perquè en aquests temps de Pandèmia i crisi, siga “Hospital de 
Campanya” per atendre a tots els qui queden tirats en la cuneta del 
camí. Preguem al Senyor. 
 

2. Senyor Jesús, et demanem pels governs de tots els pobles, perquè 
promoguen lleis socials que defensen sempre, amb justícia i 
determinació, els Drets de totes les persones. Preguem al Senyor. 

 

3. Senyor Jesús, et demanem pels milions de persones que passen fam 
en aquest món injust, perquè acabe aquest escàndol, i els governants 
i la ciutadania es comprometen fermament a eradicar la fam. 
Preguem al Senyor. 

  

4. Senyor Jesús, et demanem pels empobrits, els exclosos. Et demanem 
pels qui pateixen les noves “lepres” en la nostra societat, perquè 
troben en la nostra comunitat cristiana, una mirada compassiva i una 
mà estesa. Preguem al Senyor. 

 

5. Senyor Jesús, et demanem per tots nosaltres, perquè vivim fent 
present el teu Regne amb el compromís i testimoni de les nostres 
vides. Preguem al Senyor. 

 
 
 



 
 
 

Oració per a després de la comunió 
 

 
Pare Bo, Déu de Misericòrdia,  
guia els nostres passos,  
ajuda’ns a créixer en la fe.  
Pare Bo, a través del teu Fill Jesús,  
ens has mostrat el camí del bé i de la vida,  
ens has ensenyat a ser compassius,  
ens has ensenyat a viure preocupats pels altres,  
ens has ensenyat a actuar amb valentia i decisió per la vida de tots. 
 
Senyor de la història,  
la teua Paraula ens revela la teua mirada atenta a les coses que 
passen.  
Escoltes, veus i pateixes amb la vida dels teus fills.  
Et commou el patiment, la injustícia i l’opressió.  
No toleres l’explotació ni l’exclusió.  
T’indigna la marginació, la fam i la pobresa.  
Necessites de nosaltres per a fer possible  
un món on brille la justícia i els Drets Humans.  
Pare Bo, Déu de Misericòrdia,  
ajuda’ns a canviar el cor.  
 
Pare Bo, fes de nosaltres instruments de la teua misericòrdia,  
contagiadors de solidaritat, de fraternitat,  
constructors d’un món on hi haja més justícia i més amor.  
 
En el teu nom, Pare de tots,   
seguint els passos del teu Fill Jesús,  
que ens va mostrar el camí de la fraternitat real,  
animats per l’Esperit que renova la vida i enforteix l’entrega,  
dóna’ns forces per a viure fent present el teu Regne  
amb el compromís i testimoni de les nostres vides. 

 
 
 
 
 
 


