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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 MARÇ 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. En aquest 
segon diumenge de Quaresma, Jesús ens convida a resar amb ell per vore’l 
transfigurat. Ens convida sobretot a escoltar-lo, a estar al seu costat en 
silenci, amb la mirada fixa en ell, per així poder experimentar quant ens 
ESTIMA. 
 
Que, en aquesta Eucaristia, quan estem en comunió amb el seu Cos i la seua 
Paraula, el sentim viu i actuant en el nostre cor, perquè allà on estem, 
siguem sempre persones que irradiem el seu Amor, sent constructores del 
Regne de Déu amb la nostra pràctica de la FRATERNITAT. 
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PARAULA DE DÉU 
 
Monició a la 1a lectura: Gn 15, 5-12. 17-18 
 
Déu fa com Abraham una aliança. Amb nosaltres sempre ha volgut fer-la 
des que ens va crear, una aliança feta d’Amor que s’entrega sense mesura. 
Abraham l’escolta i confia en Ell. Aprenem a escoltar el Senyor, perquè Ell 
sempre compleix les seues promeses.  
 
Monició a la 2a lectura: Flp 3, 20-4, 1 
 
Sant Pau vol que prenem consciència de que, encara que vivim en aquest 
món, som ciutadans del cel. L’amor de Déu que ompli el nostre cor, ens faça 
saber de la terra on estem, un xicotet cel, transparentant aquest amor allà 
on estem. 
 
Monició a l’Evangeli: Lc 9, 28b-36 
 
En l’Evangeli vorem com Jesús, mentre pregava, es transfigura davant dels 
seus deixebles. I és que, quan sentim que Déu ens ESTIMA immensament, 
ens transformem, estem radiants per dins i per fora... i això es nota. Som 
cridats a irradiar la llum de l’Amor que ens ompli. 
 
 
PETICIONS 
 
 

1. Senyor Jesús, et demanem per l’Església Universal, i per la nostra 
Comunitat Parroquial, perquè siguem persones de llum, irradiant allà 
on estem, l’AMOR de Déu que ens ompli. Preguem al Senyor. 

 

2. Senyor Jesús, et demanem per tots els governants, perquè busquen la 
pau entre les nacions, la justícia per a tots els pobles i el benestar dels 
més pobres i desfavorits. Preguem al Senyor. 
 

3. Senyor Jesús, et demanem per les persones que pateixen per culpa de 
la pobresa, l’atur, la injustícia, l’exclusió, la marginació, perquè troben 
en tu la seua fortalesa, en nosaltres solidaritat, proximitat i acollida. 
Preguem al Senyor. 
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4. Senyor Jesús, et demanem per totes les persones i famílies que 
setmanalment atenem i acompanyem des de la nostra Càritas 
Parroquial, per les seues necessitats, pels seus patiments. Preguem al 
Senyor. 

 
5. Senyor Jesús, et demanem per tots els Cirineus que hui segueixen 

ajudant a portar la creu de tants Crists dolents del nostre món. Et 
demanem per totes les persones voluntàries, perquè no es cansen de 
fer el bé al seu germà ferit. Preguem al Senyor. 

 
 
 
Oració per a després de la comunió 
 

Senyor Jesús, que siga capaç sempre de vore la teua llum,  
eixa llum que és l’AMOR que irradies contínuament,  
eixa llum que és l’AMOR amb que vols omplir-me i desbordar-me. 
Elimina de mi, tot allò que m’allunye de tu, impedint-me vore la teua 
llum. 
 

Que la meua vida siga una permanent proximitat a tu, Déu meu.  
Que siga capaç de viure sempre en la teua presència,  
a l’escolta de la teua Paraula,  
per encarnar-la,  
per posar el teu amor en acció,  
per transfigurar-me amb tu,  
i poder ser així, com tu, llum del món,  
per il·luminar a qui m’envolta,  
per donar alegria als tristos,  
esperança als qui viuen en la foscor de la vida,  
consol als qui necessiten companyia,  
llum als qui ho veuen tot negre.  
 

Senyor Jesús, vull ser persona de llum,  
irradiar tot l’amor amb que m’omplis,  
per fer present, amb la meua vida,  
el teu Regne del Cel, ací a la terra. 
Així siga, Senyor Jesús, Déu meu. 

 
 
Quan acabe l’Eucaristia 
 

Algun membre de l’Equip de Càritas pot informar, o donar compte del que 
està fent Càritas durant aquest mes, les necessitats que puga tindre i les 
coses bones que es van aconseguint. 
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Després, informarà sobre el segon moment de la Campanya de Càritas que 
s’inicia ara en aquest temps de Quaresma, dient:  
 

Càritas Diocesana, en aquest temps de Quaresma, inicia el seu segon 
moment de Campanya de sensibilització, el lema de la qual és “Estar 
al costat per teixir FRATERNITAT”. El seu dia principal serà el Dijous 
Sant, on se celebra el Dia de l’Amor Fratern. 
 
Durant aquesta Quaresma, ens convida a estar especialment AL 
COSTAT de les persones que viuen en situació de vulnerabilitat i 
pobresa, veient-les com a germans i germanes nostres, amb qui 
compartir el seu patiment per alleugerir el seu malestar i necessitat, 
per tornar-los l’esperança, la pau, la dignitat, perquè se senten part de 
la Comunitat. En elles està present Jesús crucificat. En elles tenim 
l’oportunitat de tocar-lo, acompanyar-lo, alleugerir-lo.  

 
A l’eixida de l’església, trobareu els cartells d’aquesta Campanya. Vos 
animem a posar en pràctica durant aquesta Quaresma, la vostra 
capacitat d’Amor Fratern amb el germà ferit. Eixa serà la millor 
preparació per celebrar en el Dijous Sant, el Dia de l’Amor Fratern. 

 


