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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 
 
 

9 de GENER de 2022 
 
 

(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 
 

Posar un cartell en l’ambó o en la part de davant de l’altar on el llija: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monició d’entrada 
 

Benvinguts a aquesta celebració que hui animem des de Càritas. En aquesta 
Eucaristia anem a celebrar el baptisme de Jesús, i amb ell, el nostre propi 
baptisme.  
 

Les persones que hui estem ací reunides, hem rebut l’Esperit Sant per portar 
endavant la missió de Jesús: fer visible i palpable el Regne de Déu. Hem 
estat batejades per servir a Déu comprometent-nos amb el germà 
necessitat, sent instruments de Déu per a ser encarnació del seu amor amb 
les nostres obres.  
 

Tant de bo puguen dir de nosaltres al final dels nostres dies: “Va passar fent 
el bé”… deixant empremta amb les seues obres d’amor compromés, “perquè 
Déu era amb ell”. Que aquesta Eucaristia ens ajude a fer-ho possible. 
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PARAULA DE DÉU 
 

Monició a la 1a lectura (Is 42, 1-4.6-7) 
 

El profeta Isaïes, en aquesta primera lectura, ens presenta el Messies, 
l’enviat de Déu, ple de l’Esperit de Déu, que té una missió molt concreta. 
Estem atents per descobrir-la, perquè nosaltres també participem d’aquesta 
missió. Déu Pare també ens sosté, ens elegeix, ens vessa el seu esperit i es 
complau en nosaltres. 
 
 
Monició a la 2a lectura (Ac 10, 34-38) 
 

En aquesta segona lectura anem a vore com Pere evangelitza una família 
pagana, la família del Centurió romà Corneli. Fixem-nos en com els anuncia 
qui és Jesús. Ens donarà una clau important per anunciar amb l’exemple de 
les nostres vides, la bona notícia de Jesús: “va passar fent el bé i curant tots 
els oprimits... perquè Déu era amb ell”. 
 
 
Monició a l’Evangeli (Lc 3,15-16.21-22) 
 

En l’Evangeli de hui anem a assistir al bateig de Jesús. Gràcies a Jesús, 
nosaltres també som fills estimats del Pare Déu que ens ha engendrat. Amb 
la força de l’Esperit, tots tenim l’encàrrec de fer que els altres, especialment 
els més fràgils i vulnerables, se senten estimats pel Pare a través de les 
nostres obres d’amor compromés. 
 
 
PETICIONS 
 
 

1. Senyor Jesús, et demanem per l’Església, per els qui la formem, perquè 
renovem les nostres promeses baptismals, i siguem fidels a la vocació 
que hem rebut en el nostre baptisme, la mateixa de Jesús: passar per 
la vida fent el bé. Preguem al Senyor. 

 
2. Senyor Jesús, et demanem per la nostra Càritas Parroquial, perquè 

siga exemple, testimoni i expressió palpable del compromís de la 
nostra comunitat cristiana pels més pobres i desfavorits del nostre 
voltant, deixant empremtes de l’amor de Déu encarnat i compromés. 
Preguem al Senyor. 

 
3. Senyor Jesús, et demanem pels xiquets i xiquetes que reben el 

baptisme, perquè troben en els seus pares un exemple de vida que els 
faça descobrir, per contagi, l’alegria de l’Evangeli de Jesús, i la 
vivència de la fe compromesa. Preguem al Senyor. 
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4. Senyor Jesús, et demanem pels governants d’aquest món, perquè 

estiguen al servei de les necessitats dels ciutadans. Perquè 
contribuisquen amb les seues polítiques a construir una societat més 
justa on no hi haja desigualtats socials. Preguem al Senyor. 

 
5. Senyor Jesús, et demanem per la pau en el món, per les persones que 

han de deixar el seu país fugint de la violència, de la persecució o de 
la pobresa, perquè troben refugi i acollida, i prompta solució a la difícil 
situació que es viu als seus països. Preguem al Senyor.  

 
 
Oració per a després de la comunió 
 
Acompanya’m, Jesús,   
per baixar amb tu cap a les aigües del Jordà,  
per sentir que Déu crida sempre  
a pesar de les dificultats del camí. 
 
Acompanya’m, Jesús,   
per renovar el meu Baptisme,  
per deixar-me impregnar del teu Esperit,  
per ser, amb la meua vida i les meues obres… el teu amor encarnat,  
per ser instrument en les teues mans. 
 
Acompanya’m, Jesús,   
per escoltar el meu nom i una crida: 
“Tu ets el meu Fill.”  
Perquè mai no falten en la teua causa  
bons testimonis que pregonen la teua Paraula,  
que siguen testimonis del teu Regne   
amb les seues obres d’amor encarnat i compromés,  
que oferisquen el que són i tenen,  
i que, pels seu testimoni de vida entregada,  
Déu siga conegut, estimat i beneït. 
 
Acompanya’m, Jesús,   
per revitalitzar i enfortir el que un dia,  
per la força de l’Esperit,  
em va fer fill, filla de Déu: el meu BAPTISME. 
 

 

Quan acabe l’Eucaristia 
 

Algun membre de l’Equip de Càritas pot informar, o donar compte del que 
està fent Càritas durant aquest mes, i les necessitats que puga tindre.  


