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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 
 
 

12 de SETEMBRE 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). 

 

Ambientació 
 
Es pot posar un cartell en l’ambó o en la part de davant de l’altar on es llija: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monició d’entrada 
 
Ningú no estima com qui dóna la seua vida gratuïtament en favor dels 
empobrits, dels exclosos, dels qui viuen en situacions de vulnerabilitat. El pa i 
el vi beneïts i repartits, són el símbol del que Jesús va fer amb la seua vida, i 
el  que ens demana que fem nosaltres amb la nostra. Partir i compartir amb 
els necessitats d’alguna ajuda, eixe és el verdader sagrament de l’Eucaristia. 
Què compartisc del que sóc o tinc amb els altres? 
 
Que aquesta celebració ens impulse a seguir l’exemple de Jesús. Que ens 
faça comprendre que negar-se a u mateix no és més que buscar, davant de 
tot, el bé comú, compartint i posant al servei dels altres els nostres dons, 
riqueses i capacitats. 
 
 
PARAULA DE DÉU 
 
Monició a les lectures:  Is 50,5-9a; Jm 2,14-18; Mc 8,27-35 
 

La Paraula de Déu que ara anem a proclamar ens va a parlar sobre els 
efectes que provoca posar tota la nostra confiança en Déu. Qui posa la seua 
confiança en Déu no queda mai defraudat, no té res a témer, Déu guarda la 
seua vida. Qui posa la seua confiança en Déu, sempre obra preocupant-se 
pel bé del seu germà. Les seues obres parlen de Déu. Qui posa la seua 
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confiança en Déu, sap negar-se a si mateix per entregar la seua vida per 
l’Evangeli. 
 
 
PETICIONS 
 

1. Senyor Jesús, et demanem pels pastors de la teua Església, perquè el 
seu impuls i dedicació pastoral facen possible una Església servidora 
dels pobres. Preguem al Senyor. 

 

2. Senyor Jesús, et demanem per la nostra comunitat parroquial, perquè 
sapiem contagiar amb les nostres obres, l’alegria de l’Evangeli a les 
persones que no coneixen Déu o el rebutgen. Preguem al Senyor. 

 

3. Senyor Jesús, et demanem pels qui pateixen alguna necessitat o 
pobresa en la nostra comunitat o barri, perquè sapien posar la seua 
confiança en Déu, i troben en nosaltres suport, solidaritat i esperança. 
Preguem al Senyor. 

 

4. Senyor Jesús, et demanem per les famílies, perquè siguen escoles 
d’humanitat i exemple de l’amor de Déu posat en pràctica. Preguem al 
Senyor. 

 

5. Senyor Jesús, et demanem que sentim cada dia, en el nostre cor, 
l’immens amor que ens tens, i així arribem a pensar com pensa Déu, i 
no com pensa la mundanitat. Preguem al Senyor. 

 
 
Oració per a després de la comunió 

 
Instruments de la teua Pau 
 
Jesús company i amic, 
fes de nosaltres instruments de la teua pau, 
on hi haja odi, posem amor, 
on hi haja ofensa, posem perdó, 
on hi haja error, posem veritat, 
on hi haja desesperació,  
posem esperança, 
on hi haja tenebres, posem llum, 
on hi haja tristesa, posem alegria, 
on hi haja egoisme, posem generositat. 
Fes que jo vullga més aviat 
consolar que ser consolat, 
comprendre que ser comprés, 
estimar que ser estimat, 
ajudar que ser ajudat. 



 3 

Perquè és donant que es rep, 
oblidant que es troba, 
perdonant que s’és perdonat, 
morint es ressuscita a la vida eterna. 
 
 


