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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 
 
 

13 de FEBRER 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 es llija: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monició d’entrada 
 
Benvinguts a aquesta celebració que animem des de Càritas. Desitgem que 
hui, com sempre, passe alguna cosa als nostres cors en participar en 
aquesta eucaristia. No podem eixir d’ella igual que hem entrat. 
 
El millor símptoma per saber si hem viscut bé aquesta eucaristia, serà si ens 
percebem, i ens perceben, MÉS sensibles i propers davant la fragilitat, el 
patiment i les necessitats de les persones que ens envolten quotidianament. 
Aleshores, Jesús pronunciarà sobre nosaltres una paraula important que hui 
ressonarà en l’Evangeli: FELIÇOS VOSALTRES. 
 
També recordem que hui, Mans Unides ens convida en la seua Campanya 
Contra la Fam, a tindre presents els milions de persones que la pateixen, i 
ens crida a prendre consciència de la “desigualtat que alimenta la fam”. 
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PARAULA DE DÉU 
 
Monició a la 1a lectura: Jr 17, 5- 8 
 
Aquestes són les dues alternatives que se li plantegen a l’ésser humà: Ser 
autosuficients, creure’ns déus, confiar només en les nostres forces, o bé, 
viure confiats en la presència de Déu, que sosté les nostres vides. Pels fruits 
se’ns coneix. Si el món està com està, amb les seues injustícies, desigualtats 
i violències, és perquè hi ha molta autosuficiència en molts cors humans.  
 
Monició a la 2a lectura: 1Co 15, 12. 16-20 
 
Un filòsof no creient va dir que creuria en la resurrecció de Jesús, quan veiera 
eixir els cristians de la missa dominical amb rostres resplendents d’alegria, i 
no amb cares anodines o fredes, com si no els havera passat res.  
 
Escoltem el que Sant Pau ha de dir a aquells cristians que, amb els seus 
rostres indiferents, amb les seues actituds fredes o distants, estan dient, 
sense paraules, que Jesús no ha ressuscitat. 
 
Monició a l’Evangeli: Lc 6,17.20- 26 
 
En temps de Jesús hi havia pobres, famolencs, persones que ploraven per la 
injustícia, persones perseguides per ser testimonis de la veritat. També hi 
havia rics i satisfets, persones acomodades en el seu benestar i 
autosuficiència. 
 
Hui dia, les coses no han canviat molt. Per aquesta raó, les paraules de Jesús 
que hui ressonen en l’Evangeli, segueixen sent tan actuals. Escoltem-les des 
del cor... i actuem consegüentment.  
 
 
PETICIONS 
 
 

1. Senyor Jesús, et demanem por los pobres, els famolencs, els qui 
ploren, els qui pateixen violència, els qui viuen sense esperança. 
Sabem que tu sempre ets amb ells. Ajuda’ns a saber estar amb ells 
solidàriament i fraternalment, i fer la part que ens correspon. Preguem 
al Senyor. 

 

2. Senyor Jesús, et demanem pels rics i satisfets, pels qui viuen instal·lats 
en la seua comoditat, pels qui viuen indiferents i cecs davant el 
patiment dels seus germans, perquè el seu cor desperte i es 
convertisca. Preguem al Senyor. 
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3. 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, i no els interessos partidistes. Preguem al Senyor. 
 

4. Senyor Jesús, et demanem pels qui treballen per restablir la pau i al 
justícia entre els pobles, com Mans Unides. Que perseveren en la seua 
labor, animats per la nostra col·laboració i oració. Preguem al Senyor. 

 

5. Senyor Jesús, et demanem per nosaltres mateixos, els que hui estem 
ací reunits, perquè quan eixim d’aquesta eucaristia, els nostres rostres 
i les nostres vides transmeten l’alegria i la felicitat de saber-nos 
HABITATS pel Ressuscitat. Preguem al Senyor. 

 

 
Oració per a després de la comunió 
 
Feliços els qui estan al costat de la fragilitat,  
de la vulnerabilitat, de la necessitat… 
Feliços els qui treballen intensament per la justícia; 
els qui, amb la seua manera de viure i donar-se,  
fan possible xicotetes parcel·les de Regne; 
els qui, anònims i sense primeres pàgines, 
entreguen la seua vida perquè altres visquen més i millor; 
els qui, amb el seu sacrifici diari, 
deixen empremtes d’humanitat nova 
en un món marcat per l’egoisme. 
 
Feliços els qui comparteixen els seus béns 
per a viure com a germans i germanes. 
Feliços els qui viuen el manament primer,  
que és l’Amor a Déu en el germà i germana. 
Feliços els qui descobreixen que aquest amor  
es concreta hui, recorrent el camí 
de la solidaritat, la fraternitat  
i el treball per la Justícia. 
Un camí que ens portarà, sense cap pèrdua,  
fins a Aquell que ens diu: “A mi m’ho vas fer”, 
i que ens farà ser beneïts del Pare, feliços. 
 
 
 
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.  


