
Guió litúrgic per a l’eucaristia del segon diumenge de mes       
la col·lecta del qual es destina a la Càritas Parroquial 
 
 

12 de JUNY 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 
 
 

En l’interior de l’església es col·locarà en l’ambó de les lectures o bé en l’altar 
un cartell que diga: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monició d’entrada 
 
Benvinguts a aquesta Eucaristia que animem des de Càritas. Hui l’Església 
celebra la solemnitat de la Santíssima Trinitat. Celebrem que creiem en un 
Déu que no és solitari i aïllat, sinó que és comunitat Trinitària d’Amor. Tres 
Persones que s’estimen fins a tal extrem que formen un sol i únic Déu. És el 
Misteri que ens desborda, del qual només sabem que ens inunda amb el seu 
Amor. 
 
Nosaltres estem creats a imatge i semblança d’aquest Déu Trinitari, per això 
estem cridats també a ser entre nosaltres, comunitat d’Amor. Que 
l’Eucaristia de hui ens impregne més d’aquest amor Trinitari, perquè siguem 
constructors de comunitat, i que els més vulnerables i exclosos se senten 
amb nosaltres, com en sa casa, com en família. 



 
PARAULA DE DÉU 
 
Monició a la 1a lectura (Proverbis 8,22-31) 
 
Aquesta primera lectura, parla de l’eterna saviesa de Déu Pare creador. 
Aquesta saviesa de Déu Pare aconsegueix la seua plenitud en Jesús, el seu 
Fill, saviesa i paraula del Pare. També l’Església veu en ella la personificació 
de l’Esperit Sant. 
 
Monició a la 2a lectura (Romans 5,1-5) 
 
Sant Pau, en la seua carta als romans, ens mostra que les tres persones de 
la Trinitat, treballen per a la nostra Salvació. Trobem la pau en Déu Pare per 
mig de Jesús, i l’Esperit Sant vessa en el nostre cor tot l’Amor de Déu.  
 
 
Monició a l’Evangeli (Joan 16,12-15) 
 
En l’Última Cena, Jesús promet els seus deixebles que els enviarà l’Esperit 
Sant. Ho fa amb unes paraules que destaquen la unió de les tres divines 
Persones.  
 
Jesús ens promet l’enviament de l’Esperit Sant. Els deixebles, i nosaltres 
també, tenim la mateixa missió de Jesús: atraure a tots al Pare i fer que el 
coneguin. L’Esperit Sant complirà aquesta tasca en nosaltres. 
 
 
 
PETICIONS 
 

1. Senyor Jesús, et demanem per la Iglesia, per tots els seus integrants, 
perquè ens esforcem a viure en comunió dins de les nostres 
comunitats cristianes, perquè siguem testimoni i reflex de la comunitat 
d’Amor que és Déu, i els no creients, o allunyats, puguen dir de 
nosaltres: “Veieu com s’estimen”. Preguem al Senyor. 

 
2. Senyor Jesús, et demanem per la unitat de les Confessions Cristianes 

separades, perquè tots siguem un, i deixem de ser escàndol davant el 
món per les nostres divisions. Preguem al Senyor. 
 

3. Senyor Jesús, et demanem per cadascuna de les persones que atenem 
i acompanyem des de la nostra Càritas Parroquial, perquè troben 
prompte una solució a la seua problemàtica, i troben en nosaltres el 



testimoni d’una comunitat que les faça sentir en família. Preguem al 
Senyor. 
 

4. Senyor Jesús, et demanem per la pau en el món, i perquè la pau 
inunde cada cor humà. Preguem al Senyor. 
 

5. Senyor Jesús, et demanem per les persones que es veuen obligades a 
deixar sa casa i el seu país per culpa de la pobresa, la violència, la 
guerra, la persecució, perquè troben acollida i el futur digne que 
busquen per a les seues vides i famílies. Preguem al Senyor. 
 

6. Senyor Jesús, et demanem per tots els qui estem ací presents, perquè 
amb aquesta Eucaristia ens impregnem més del teu Amor Trinitari, i 
siguem contagiadors del teu Amor Sanador allà on anem. Preguem al 
Senyor. 

 
 
 
 

Oració per a després de la comunió 
 

Déu Pare, Fill i Esperit Sant, 
comunitat d’Amor,  
del qual només sabem que ens desbordes amb el teu Amor. 
En tu creiem, esperem i estimem. 
No deixes mai d’augmentar la nostra fe,  
la nostra esperança i el nostre Amor. 
 
Tu, que ets comunitat d’Amor,  
ens crides a viure en comunitat. 
Vols que edifiquem la comunitat; 
ens vols en comunió amb altres, 
aportant el que som,  
vivint al servei dels altres. 
Vols que ens unim en la nostra diversitat,  
per enriquir i omplir de vida la nostra comunitat. 
 
La comunitat és trobar-se 
amb els altres en el Senyor, 
és orar i viure amb ells en la unitat, 
és donar signes d’esperança perquè espera. 
Només així podrem anunciar al Senyor, 
només així podrem anunciar-lo  
amb les paraules encarnades de l’amor …  
eixes paraules autèntiques que faran a altres dir:  
“Veieu com s’estimen”. 
 



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. 
 

També es pot anunciar aquelles accions que des de Càritas Parroquial 
s’estan organitzant amb motiu del Dia de Caritat que serà la propera 
setmana. 


