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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’ABRIL de 2022 
Diumenge de Rams 

 
 

(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 
 
Hui, Diumenge de Rams, des de Càritas et proposem aclamar i proclamar a 
Jesús com el que ha donat la Salvació a les nostres vides. Amb palmes i 
rams d’olivera, acompanyant a qui és el centre i motor de la nostra vida, 
iniciem la Setmana Santa.  
 

Hui, la paraula clau serà la d’ACOMPANYAR a Jesús en la seua passió cap a 
la Creu. A aquesta passió del Calvari el va portar la seua vida entregada i 
APASSIONADA per fer present el Regne de Déu, per donar vida i esperança 
als pobres i exclosos, per ser la Bona Notícia de Déu Pare. És el preu que va 
haver de pagar perquè tots tinguem Vida Nova, i puguem contribuir a que 
altres també gaudisquen d’aquesta Vida Nova. 
 

Que en l’Eucaristia de hui, ens alimentem del seu Cos i Sang que se’ns 
entreguen, perquè vivim la nostra vida APASSIONATS per fer present el 
Regne de Déu, donant esperança, dignitat i alè als abatuts. 
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PARAULA DE DÉU 
 
Monició a la 1a lectura (Is 50,4-7) 
 

El profeta Isaïes ens presenta el Servent de Yahvé, preanunci de qui serà 
Jesús. Isaïes ja anuncia que serà algú la missió del qual serà la de ser alè per 
a l’abatut. I que Déu mateix estarà amb ell acompanyant-lo i enfortint-lo, i 
no el deixarà de la seua mà. Escoltem aquesta profecia de la Passió de 
Jesús. 
 
Monició a la 2a lectura (Flp 2,6-11) 
 

Sant Pau comparteix amb nosaltres el que ha descobert de Jesús. Tot un 
Déu que es fa un com nosaltres, fràgil i vulnerable, per així rescatar-nos i    
SALVAR-NOS de tot el que ens destrueix i enfonsa en la mort. Una vida així 
viscuda, ens marca el camí a seguir. 
 
Monició a l’Evangeli (Lc 23,1-49) 
 

El relat de la Passió que ara escoltarem, ens mostra el camí de Jesús en el 
seu Calvari fins arribar a la mort en creu. Una mort que fou conseqüència 
d’una vida dedicada a fer present, amb les seues obres, el Regne de Déu, per 
donar vida i esperança als pobres i abatuts, per ser la Bona Notícia de Déu 
Pare per a tots. 
 
PETICIONS 
 

1. Senyor Jesús, et demanem pels qui formem l’Església, perquè com tu, 
vivim fent present el Regne de Déu amb les nostres obres, per donar 
vida i esperança als pobres i abatuts, per ser la Bona Notícia de Déu 
Pare per a tots. Preguem al Senyor. 
 

2. Senyor Jesús, et demanem per la PAU en el món i per tots els qui viuen 
en situació de conflicte, perquè els qui tenen una responsabilitat, 
treballen per la reconciliació i la justícia. I perquè nosaltres fem la part 
que ens correspon per a ser instruments de pau. Preguem al Senyor. 
 

3. Senyor Jesús, et demanem per totes les persones que pateixen el seu 
particular Calvari, perquè la seua problemàtica, el seu patiment, la 
seua situació de necessitat no les faça caure en la desesperança, i 
troben en tu el seu suport i fortalesa, i en nosaltres solidaritat. 
Preguem al Senyor. 
 

4. Senyor Jesús, et demanem pels qui no creuen en tu, pels allunyats de 
tu, pels qui viuen buits sense trobar un sentit a les seues vides, pels 
qui estan en recerca, perquè es deixen tocar el cor per tu, i nosaltres 
puguem ser testimonis teus en les seues vides. Preguem al Senyor. 
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5. Senyor Jesús, et demanem perquè en la nostra Comunitat aprenem a 
compartir el patiment dels nostres germans. Fes-nos propers a tots 
ells. Preguem al Senyor. 

  
 
 
Pregària per a després de la comunió 
 
En aquest diumenge de Rams, amb el nostre ram d’olivera … 
t’aclamem volent unir-nos a tots els qui pateixen, 
a tantes persones sense treball, 
a tantes persones excloses i sense drets, 
a tantes famílies que no arriben a final de mes, 
a tantes persones migrants que busquen un futur millor, 
a qui pateix violència de qualsevol tipus. 
  
T’aclamem demanant-te que ens ajudes a acompanyar la vida 
de tots els deprimits, desanimats i sense ganes de viure, 
de qui no té a ningú que l’escolte de cor, 
de qui té penes que ningú no consola, 
de qui és mirat amb prejudicis. 
  
T’aclamem contents perquè ens omplis d’esperança. 
Per això creguem que aquest món té remei, 
que es pot donar la vida com Tu, per a crear vida, 
que junts amb tu i amb els altres, som una família, 
que a poc a poc anem fent el teu regne 
i que ens unirem en la teua abraçada al final dels dies. 
  
T’aclamem, et felicitem i t’admirem, 
per com ens vas explicar la millor manera de viure, 
per com ens vas contar qui és el nostre Déu pare i mare, 
perquè ens vas obrir camins nous i ens vas omplir d’il·lusió, 
perquè, encara que les coses et van ser difícils, vas arribar fins a la fi, 
perquè ens convides a viure a la teua manera i a comptar amb la teua 
presència. 
I perquè sentim, que camines al nostre costat... 
GRÀCIES, JESÚS... LA TEUA PASSIÓ VA VALDRE LA PENA. 
 
 
 
Quan acabe l’Eucaristia 
 

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


