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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 
 
 

14 de NOVEMBRE 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 
 
Benvinguts a aquesta Eucaristia que animem des de Càritas. Ens acostem al 
final de l’Any Litúrgic. Per això, les lectures de hui, ens faran un recordatori 
sobre la fi del món. Tots nosaltres correm el risc de passar-nos la vida 
sencera atrapats en mil interessos accidentals, que ens allunyen de la tasca 
del Regne i del sentit més profund de la nostra vida. Així que va a ser una 
crida a estar DESPERTS. 
 
També hui, en l’Església Universal, celebrem la Jornada Mundial dels Pobres, 
amb la crida a que les comunitats cristianes ens convertim cada vegada més 
i millor, en signe concret de l’amor de Crist per les persones que viuen en 
situació de pobresa, de vulnerabilitat, de necessitat, d’exclusió. Així que 
també va a ser una crida a estar COMPROMESOS. 
 
Que la participació en aquesta Eucaristia ens ajude a estar DESPERTS i 
COMPROMESOS, per fer present amb les nostres vides i les nostres obres, el 
Regne del cel ací a la terra.  
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PARAULA DE DÉU 
 
Monició a la 1a lectura:  Dn 12,1-3 
 

El text que anem a escoltar en la en la primera lectura, és un dels més 
importants de l’Antic Testament sobre la resurrecció dels morts. Davant 
qualsevol moment difícil que travessem, visquem confiats, amb una fe 
ferma en Aquell que és sempre Salvació per a les nostres vides. 

 
Monició a la 2a lectura: He 10, 11-14.18 
 

En la segona lectura, se’ns descobreix que en Crist es dóna en plenitud 
el perdó i la salvació per a tota la humanitat que espera. Un missatge 
carregat d’esperança per a totes les persones creient. Escoltem amb 
atenció. 

 
Monició a l’Evangeli: Mc 13, 24-32 
 

En l’evangeli de hui, Jesús utilitza un llenguatge propi del seu temps, per 
a parlar del final del món. No és per fer-nos por, sinó tot el contrari. Vol 
omplir-nos de confiança i esperança, perquè tenim una vida que és 
eterna. Per això, és una crida a viure vigilants. Jesús desitja que visquem 
desperts, atents a les necessitats de qui ens envolta, sent sembradors 
del Regne que ja arriba. Escoltem-lo des d’aquesta clau. 

 
 
PETICIONS 
 

1. Senyor Jesús, et demanem pels governants, perquè prenguen 
decisions i legislen de manera que facen possible que totes les 
persones puguen gaudir de tots els seus Drets. Preguem al Senyor. 

 

2. Senyor Jesús, et demanem per l’Església, perquè totes les comunitats 
cristianes es convertisquen cada vegada més i millor, en signe concret 
del teu amor pels últims i més necessitats, tal com desitja el papa 
Francesc en aquesta Jornada Mundial de los Pobres. Preguem al 
Senyor. 
 

3. Senyor Jesús, et demanem per les persones i famílies que viuen 
necessitades d’ajuda en el nostre barri, en la nostra parròquia. Perquè 
troben en tu el seu suport i fortalesa, i troben en nosaltres, en la nostra 
comunitat cristiana, l’ajuda solidària i fraterna que podem donar-les. 
Preguem al Senyor..  
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4. Senyor Jesús, et demanem per la pau. Fes-nos instruments de pau, 
cordialitat, encontre, diàleg i reconciliació allà on estem. Preguem al 
Senyor. 
 

5. Senyor Jesús, et demanem per totes les persones que viuen 
entregades i compromeses a ajudar solidàriament als exclosos i 
necessitats de la nostra societat, perquè el seu exemple desperte 
compromís en molts altres. Preguem al Senyor. 

 
 
Oració per a després de la comunió 
 

Per a aquest moment d’interioritat, després de combregar amb Crist, llegim 
un extracte de les paraules que el papa Francesc en dirigeix amb motiu de la 
celebració de la Jornada Mundial de los Pobres: 

 
Desitge que la Jornada Mundial dels Pobres, que arriba a la seua 
cinquena edició, arrele cada vegada més en les nostres Esglésies 
locals i s’òbriga a un moviment d’evangelització que, en primera 
instància, isca a l’encontre dels pobres allà on estiguen.  
 

No podem esperar a que criden a la nostra porta, és urgent que 
anem nosaltres a trobar-los en les seues cases, en els hospitals i en 
les residències assistencials, en els carrers i en els racons foscos on 
a vegades s’amaguen, en els centres de refugi i acollida... És 
important entendre com se senten, què perceben i quins desitjos 
tenen en el cor. 
 

Els pobres estan entre nosaltres. Què evangèlic seria si poguérem 
dir amb tota veritat: també nosaltres som pobres, perquè nomes 
així aconseguirem reconèixer-los realment i fer-los part de la nostra 
vida i instruments de salvació.  

 

(V Jornada Mundial dels Pobres nº 9) 
 
 
 
 
 
 

Quan acabe 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. 
 


