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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 d’OCTUBRE 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 
 
Als participants se’ls donarà retallada l’oració que hi ha al final del guió. Es 
pot posar un cartell en l’ambó o en la part de davant de l’altar on es llija: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monició d’entrada 
 
Benvinguts a aquesta acció de gràcies que és l’Eucaristia. Són tantes les 
coses per les quals hauríem de donar gràcies a Déu; són tants els regals que 
ens ha fet al llarg d’aquesta setmana. Som conscients de tots ells, per 
xicotets que semblen? Som conscients de que som realment rics i afortunats 
per tindre a Déu com a centre? 
 
En aquesta Eucaristia, en aquesta acció de gràcies, volem tindre molt 
presents als qui viuen en la desgràcia, als qui no troben motius per a donar 
gràcies, als qui se senten abatuts, derrotats, desesperançats per la precària 
situació en què viuen: atur, pobresa, exclusió, abandó, soledat. 
 
Que l’Eucaristia de hui i la seua Paraula, ens donen la força i saviesa 
necessàries per a ser, al llarg de la setmana, causa i motiu d’esperança per 
als qui viuen en situació de pobresa o fragilitat. 
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PARAULA DE DÉU 
 
Monició a la 1a lectura:  Sv 7, 7-11 
 

Quan ens deixem habitar per Déu... quan deixem que ell siga el nostre 
centre, l’Esperit de Saviesa es fa present en el nostre interior. És el mateix 
Déu qui va orientant i il·luminant les nostres vides i les nostres decisions. 
Existeix major riquesa i major tresor que aquest? 
 
 
Monició a la 2a lectura: He 4, 12-13 
 
Quan estimes a algú de veritat, les seues paraules t’arriben al cor, et 
traspassen, t’habiten, es fan u amb tu, i et fan sorgir en tu, com a resposta, 
noves paraules des del cor, o silencis sonors de goig. 
 

Què seran les paraules de Déu?…el major dels tresors, la major de les 
riqueses. 
 
 
Monició a l’Evangeli: Mc 10, 17-30 
 
Què hem de fer per heretar la vida eterna? Què hem de fer per començar ja a 
viure l’eternitat ací a la terra? Què hem de fer per assaborir el regne del cel ja 
en aquest món? 
 

En l’Evangeli de hui, Jesús ens ho diu amb claredat. Tot dependrà d’on 
posem la nostra confiança. 
 
 
PETICIONS 
 

1. Senyor Jesús, et demanem per tots aquells que, al nostre voltant, 
viuen situacions de pobresa, de necessitat, pels qui estan enfonsats 
en la desesperança i l’abatiment. Perquè troben en tu Esperança i 
Fortalesa, i en nosaltres solidaritat, acollida fraterna i suport. Preguem 
al Senyor. 

 
2. Senyor Jesús, et demanem que ens encengues el cor perquè tu sigues 

la nostra única i verdadera riquesa, i per tu ho deixem tot per a ser 
constructors del Regne allà on estem. Preguem al Senyor. 
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3. Senyor Jesús, et demanem per la nostra Càritas Parroquial, expressió 
del compromís de la nostra comunitat. Anima a més persones a 
comprometre’s en aquest servei d’ajuda als més desfavorits. Preguem 
al Senyor. 

 
4. Senyor Jesús, et demanem per l’Església, perquè siga signe 

d’Esperança en un món necessitat de bones notícies i persones 
compromeses. Preguem al Senyor. 
 
 

Oració per a després de la comunió 
 

 
Com el jove ric, t’has acostat,  
m’has mirat als ulls i m’has dit:  
“Ves a vendre tot el que tens i SEGUEIX-ME”. 
En aquests moments el meu desig més profund  
és dir-te, com Maria, que es faça la teua voluntat.  
 
En aquests moments totes les pors desapareixen, 
veig clar que la meua opció ets tu.  
Senyor, la meua primera resposta  
és marxar cap a l’ideal.  
Però sé que d’ací a la realitat hi ha un tros.  
Ajuda’m a caminar sense mirar enrere.  
Jo sé, Senyor, que la meua força ets tu.  
Que amb tu de company tot és possible.  
Fins i tot el camí es fa més fàcil i suportable.  
 
Pare, acull la meua vida, transforma-la  
segons el teu projecte, segons la teua voluntat.  
Vull ser com fang en les teues mans.  
Modela’m, com fang en mans del terrisser.  
Fes de mi, Senyor, una persona entregada,  
generosa, amigable; una persona alegre,  
que transmeta alegria;  
una persona disponible, sincera, oberta.  
 
Senyor, pose el meu cor en les teues mans,  
perquè sé que només així  
el meu propòsit per canviar de vida tindrà èxit. 

 
 
 
 
 
 


