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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 
 
 
 

8 de MAIG de 2022 
IV diumenge de Pasqua 

 
 

(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 posarà 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. Hui, en el quart 
diumenge de Pasqua, també és el dia de la Mare de Déu dels Desemparats.  
 
Un diumenge de 1409, a València, el pare Jofré va vore com uns joves 
maltractaven una persona amb malaltia mental. Va eixir en la seua defensa i 
la va protegir. Després, en la missa que va fer a la catedral, va llançar la 
necessitat de crear un hospital per acollir les persones amb malaltia mental 
abandonades als carrers. En escoltar això, uns fidels es van comprometre 
per fundar aquest hospital, que va ser encomanat a la Verge Maria, 
nasquent així l’advocació a la Mare de Déu dels Desemparats. 
 

Que l’eucaristia de hui ens ajude a anar amb els ulls ben oberts, com el pare 
Jofré, per no passar per alt el patiment que hi ha al nostre voltant, i escoltar 
les necessitats dels més desemparats i posar-nos mans a l’obra. Aquesta 
serà la nostra millor manera d’honrar a la Mare de Déu dels Desemparats i 
de ser seguidors del Ressuscitat.  
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PARAULA DE DÉU 
 

Monició a la 1a lectura (Ac 13,14. 43-52) 
 

Després de ser testimonis de la resurrecció de Jesús, els primers deixebles es 
veuen llançats a anunciar aquesta gran notícia a tots. En la primera lectura 
vorem a Pau i Bernabé anunciant-ho a tots. La seua passió per anunciar a 
Jesús ressuscitat és imparable, a pesar de les dificultats. També hui, 
nosaltres, som cridats a viure eixa passió per anunciar-lo, i fer present el seu 
Regne.  
 
Monició a la 2a lectura (Ap 7,9. 14b-17) 
 

En la segona lectura, se’ns dóna a entendre que la Salvació que Jesús ens 
ofereix, és per a tot ésser humà de bona voluntat, capaç de viure els valors 
del Regne, i ser fidel al projecte de Déu, a pesar de les dificultats. Tots ells 
gaudiran de la Glòria de Déu. 
 
Monició a l’Evangeli (Jn 10,27-30) 
 

En l’Evangeli de hui, Jesús se’ns presenta com el Bon Pastor, que ens coneix, 
ens cuida, ens acompanya, i ens ompli el cor de la seua Vida Eterna, ja ací i 
ara, perquè vivim la nostra vida alliberant el nostre germà ferit, estimant com 
Jesús, fins a l’extrem.  
 
PETICIONS 
 

1. Senyor Jesús, et demanem pel papa, els bisbes, els sacerdots, les 
persones consagrades, els laics, perquè tots anunciem, amb obres i 
paraules, el Regne de Déu que fa possible un món més just, fratern i 
humà. Preguem al Senyor. 

 

2. Senyor Jesús, et demanem perquè els governants del nostre país, i del 
nostre món, tinguen com a prioritat la justícia social i la preocupació 
per donar resposta a les problemàtiques dels més vulnerables i fràgils 
de la nostra societat. Preguem al Senyor. 
 

3. Senyor Jesús, et demanem per la pau en el món, per tantes persones 
innocents que pateixen la crueltat de la guerra. Enforteix i pacifica els 
seus cors. I que prompte la cordura i la pau, puga obrir-se pas en el 
cor de qui provoca i anima les guerres. Preguem al Senyor.  
 

4. Senyor Jesús, et demanem per les persones que atenem i 
acompanyem des de Càritas Parroquial, perquè aconseguim alliberar-
les de les seues problemàtiques i necessitats, i s’òbriguen camins 
d’Esperança davant d’elles. Preguem al Senyor. 
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5. Senyor Jesús, et demanem per les persones que estan en recerca, 
perquè senten la teua veu, que les crides a seguir-te, i es posen en 
camí. I que troben en nosaltres, persones de llum i testimoni de vida, 
que il·lumine el seu camí. Preguem al Senyor. 
 

 
Oració per a després de la comunió 
 

Pregària a la Mare de Déu dels Desemparats 
 
Empara’ns Senyora i Mare nostra. 
Empara les nostres famílies,  
els nostres pobles, 
el nostre món actual. 
Allunya guerres i discòrdies. 
 
Uneix els cors dividits  
amb alegria de sentir-se, al teu costat, fills teus. 
Dóna’ns ulls de misericòrdia 
i un cor obert. 
 
Dóna a tots pa, abric i amorosa llar. 
Dóna salut als malalts,  
paciència en el dolor als qui pateixen,  
consol als tristos,  
il·lusió a qui l’ha perduda. 
Aparta de les ments l’error,  
i dels cors la debilitat. 
 
Mou els qui viuen en la maldat a tornar en si,  
i als justos a virtut més alta. 
Fes que vivim cantant-te  
i que anem, amb el teu nom als llavis,  
a contemplar-te en la Glòria  
al costat del teu fill Jesucrist,  
que amb el Pare i l’Esperit Sant 
viu i regna Déu pels segles dels segles. Amén. 

 
(Arquebisbe D. Marcelino Olaechea) 

 
 

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. 


