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

9 de MAIG de 2021 
 

6é Diumenge de Pasqua 
 

(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 a la part de davant de l’altar on es llija:  
  
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Monició d’entrada 
 
Benvinguts a aquesta Eucaristia que hui animem des de Càritas. En aquesta 
celebració, Jesús vol trobar-se especialment en cadascú de nosaltres i     
parlar-nos al cor.  
 

Parem molta atenció al que hui ens vol dir a través de la seua Paraula. 
Obrim les nostres portes per deixar-nos inundar pel seu Amor. Ell vol fer 
obres grans en nosaltres i a través de nosaltres. Només hem d’estimar als 
altres com som estimats per Ell.  
 
Que en l’Eucaristia de hui, sentim eixe amor de Déu que ens inunda i habita, 
per a poder ser, en el nostre dia a dia, constructors del seu Regne. 
 
 



PARAULA DE DÉU 
 
Monició a la 1a lectura (Ac 10,25-26.34-35.44-48) 
 

On hi ha amor i es practica la justícia està Déu; per això Déu es fa present en 
el cor de tot ésser humà que estima de veritat i de cor, perquè l’Esperit de 
Déu es vessa sobre ell. 
 

 
Monició a la 2a lectura (1Jn 4,7-10) 
 

En aquesta segona lectura, tenim la millor definició que s’ha fet de Déu, la 
seua essència. I en aquesta definició trobem també el que nosaltres estem 
cridats a ser, allò pel que serem reconeguts com a cristians autèntics.   
 
Monició a l’Evangeli (Jn 15,9-17) 
 
Les paraules que anem a escoltar en l’Evangeli són testament vital de Jesús. 
Ens proposa com estimar de veritat perquè donem fruit durador, perquè fem 
present el Regne amb les nostres vides compromeses. 
 
 
PETICIONS 
 

1. Senyor Jesús, et demanem pels governants del nostre món i del nostre 
país. La justícia, la pau, la dignitat i els drets de moltes persones 
depenen de les seues decisions. Que siga el bé comú el que guie les 
seues decisions. Preguem al Senyor. 

 

2. Senyor Jesús, et demanem per la nostra Església, perquè siguem 
testimoni profètic de l’Evangeli en la societat on vivim, i siguem bona 
notícia per als desemparats. Preguem al Senyor. 
 

3. Senyor Jesús, et demanem per totes les persones i famílies que 
setmanalment atenem i acompanyem des de la nostra Càritas 
Parroquial, per les seues necessitats, pels seus patiments. Preguem al 
Senyor. 
 

4. Senyor Jesús, et demanem per aquelles persones que necessiten una 
mà amiga al seu costat que les reconforte, anime i acompanye, 
perquè puguen trobar-la. I que nosaltres estem atents perquè siga 
eixa mà estesa per als qui estan al nostre voltant. Preguem al Senyor. 

 
5. Senyor Jesús, et demanem que ens ajudes a viure i practicar cada dia 

el manament de l’Amor. Ajuda’ns a buidar-nos de nosaltres mateixos 
per a omplir-nos del teu Amor i ser contagiadors de vida nova. 
Preguem al Senyor. 



Oració per a després de la comunió 
 
 
 

Mare Maria,  
tu que, moguda per l’Esperit,  
vas acollir al Verb de la vida  
en la profunditat de la teua humil fe,  
totalment entregada a l’Etern,  
ajuda’ns a dir el nostre ‘sí’ davant la urgència,  
més imperiosa que mai,  
de fer ressonar la Bona Notícia de Jesús. 
  
Aconsegueix-nos ara  
un nou ardor de ressuscitats  
per portar a tots l’Evangeli de la vida  
que venç la mort.  
 
Dóna’ns la santa audàcia  
de buscar nous camins  
perquè arribe a tots  
el do de la bellesa que no s’apaga. 
  
Estrella de la nova evangelització,  
ajuda’ns a resplendir en   
el testimoni de la comunió,  
del servei, de la fe ardent i generosa,  
de la justícia i l’amor als pobres,  
perquè l’alegria de l’Evangeli  
arribe fins els confins de la terra  
i cap perifèria no es prive de la seua llum.  
 
Mare de l’Evangeli vivent,  
font d’alegria per als menuts,  
prega per nosaltres.  
 
 
 
 

En acabar l’Eucaristia 
 

Algun membre de l’equip de Càritas informarà, o donarà comptes del que 
està fent Càritas durant aquest mes, les necessitats que es puguen tindre i 
les coses bones que es van aconseguint. 


