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

 

11 d’ABRIL 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 
 

Es pot posar un cartell en l’ambó o en la part de davant de l’altar on es llija:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monició d’entrada 
 

ALEGREM-NOS! El Senyor ressuscitat viu en nosaltres i entre 
nosaltres. Ens vol al seu costat… què més podem desitjar? Hui ens 
convida a seure’ns a la seua taula. Vol compartir amb nosaltres la 
seua Paraula i el seu Aliment. Deixem-nos tocar i alimentar el cor pel 
seu amor misericordiós.  
 

La Taula de l’Eucaristia és el lloc de la comunió amb el projecte del 
Regne de Déu, comunió amb els altres per a viure la fraternitat. 
Demanem a Déu que enfortisca i alimente els nostres treballs per un 
món més fratern, i que òbriga les nostres orelles als crits i els clamors 
del nostre temps.  
 

 
 
 
 
 
 



PARAULA DE DÉU 
 
Monició a la 1a lectura (Ac 4,32-35)   
 

Com ha de ser una comunitat cristiana perquè siga contagiadora de 
l’ALEGRIA de l’EVANGELI? En aquesta primera lectura se’ns ofereix el 
camí a seguir. Només així serem sal i llum en aquest món. 

 
Monició a la 2a lectura (1Jn 5,1-6)   
 

Els cristians hauríem de vibrar d’alegria cada dia pel regal de la Fe 
que hem rebut. Hem nascut de Déu. La nostra Fe en Jesús ens fa 
vèncer tots els obstacles d’aquest món. Ho hem comprovat? 

 
Monició a l’Evangeli (Jn 20,19-31)   
 

Cadascú tenim la nostra pròpia història de Salvació. Podríem parlar 
del camí que vam recórrer per trobar-nos amb Jesús, de les 
resistències que oferim, però al final ens deixem tocar el cor per Ell, i 
omplir-nos de la seua Pau i presència.  
L’Evangeli de hui va a parlar-nos de com es van trobar els seus 
deixebles amb el Ressuscitat. A uns els va costar més que a altres... 
com a nosaltres hui dia. 
 

PETICIONS 
 

1. Senyor Jesús, et demanem per les persones que no et coneixen, pels 
qui no s’han trobat amb tu, perquè es deixen tocar el cor per tu, i 
perquè nosaltres sapiem donar-les testimoni de tu amb les nostres 
vides compromeses. Preguem al Senyor. 
  

2. Senyor Jesús, et demanem per les persones que, en aquests temps de 
Pandèmia, pateixen necessitat, pels aturats, els empobrits, pels 
exclosos, pels desemparats perquè troben en tu suport i fortalesa, i en 
nosaltres acollida i acompanyament per a buscar solucions. Preguem 
al Senyor. 
 

3. Senyor Jesús, et demanem pels governants del món, perquè busquen 
el bé comú dels ciutadans, i garantisquen els seus Drets Fonamentals. 
Preguem al Senyor. 
 

4. Senyor Jesús, et demanem per la Pau. Eixa Pau que només tu pots 
donar, la que inunda els cors i fa possible les relacions fraternes i la 
superació de tot conflicte. Preguem al Senyor. 
 

5. Senyor Jesús, et demanem per nosaltres, perquè sempre et sentim viu 
i present en els nostres cors, i siguem continuadors de la teua obra 
d’amor, constructors del teu regne de Pau, Justícia i Fraternitat allà on 
estem. Preguem al Senyor. 



 
Oració per a després de la comunió 

 
Dóna’ns el teu cor ressuscitat… 
per sentir que tu vas per davant de la nostra vida, obrint camins d’Esperança 
i Vida, guiant els nostres passos per arribar a ser allò que has somiat per a 
nosaltres... ser sembradors de la teua Esperança i Vida. 
 

Dóna’ns, Jesús, un cor de POBRE;  
capaç d’estimar, per obrir-se i entregar-se. 
 

Dóna’ns un cor PACIENT;  
capaç d’estimar, vivint esperançats. 
 

Dóna’ns un cor PACÍFIC;  
capaç d’estimar, sembrant la pau en el món. 
 

Dóna’ns un cor JUST;  
capaç d’estimar i treballar per la justícia. 
 

Dóna’ns un cor MISERICORDIÓS;  
capaç d’estimar, comprenent, acollint, curant, perdonant. 
 

Dóna’ns un cor SENSIBLE;  
capaç d’estimar, plorant sense desànims. 
 
Dóna’ns un cor PUR;  
capaç d’estimar, descobrint a Déu en cada ésser humà. 
 

Dóna’ns un cor FORT;  
capaç d’estimar, sent fidel fins a la mort. 
 

Dóna’ns un cor, Senyor Jesús…  
un cor ressuscitat. 
 
 


