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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 de juliol 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 
 

Fer un cartell per posar al costat de l’ambó o en l’altar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monició d’entrada  
 

Benvinguts a aquesta celebració que animem des de Càritas. Desitgem que 
hui, igual que sempre, passe alguna cosa especial en els nostres cors en 
participar en aquesta eucaristia. Aspirem a deixar-nos tocar per Déu en el 
més profund del nostre ser. No podem eixir d’aquesta celebració igual que 
hem entrat. 
 
El millor símptoma per saber si hem viscut bé aquesta eucaristia serà si, en 
eixir d’ella, ens percebem, i ens perceben, MÉS sensibles, MÉS propers, MÉS 
solidaris i compromesos davant el patiment i les necessitats de les persones 
que ens envolten quotidianament. Aleshores significarà que hem combregat 
realment amb Jesús, que hem estat tocats per Déu, entranya de Misericòrdia.  

 
 
PARAULA DE DÉU 
 
Monició a les tres lectures (Deuteronomi 30,10-14; Col 1,15-20; Lc 10,25-37) 
 

A través de les lectures que ara anem a proclamar, Déu ens vol demanar 
una cosa que està a l’abast de la nostra mà: estimar-lo a Ell amb tot el cor i 
els altres com a nosaltres mateixos. Mentre escoltem les seues Paraules, 
pensem en quina mesura estem practicant el manament de l’Amor, en quina 
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mesura ens sentim estimats per Déu, en quina mesura deixem que l’Amor de 
Déu entre en el nostre cor i ocupe tots els seus racons. I en quina mesura ens 
sentim llançats a fer el mateix que Jesús fa, practicar la misericòrdia amb el 
nostre germà ferit. 
 
PETICIONS 
 

1. Senyor Jesús, et demanem per tots nosaltres, ajuda’ns a viure el 
manament de l’amor amb totes les seues conseqüències, perquè no 
passem mai de llarg, o ens passe desapercebut el patiment del nostre 
germà ferit. Preguem al Senyor. 

 

2. Senyor Jesús, et demanem pels governants, perquè siguen servidors 
del poble i busquen sempre el bé comú, i no se servisquen del seu 
càrrec per buscar el seu bé propi. Preguem al Senyor. 
 

3. Senyor Jesús, et demanem per les persones que pateixen la pobresa, 
pels qui pateixen exclusió i marginació, pels desemparats, pels qui 
pateixen la injustícia, perquè troben en tu la seua fortalesa i en 
nosaltres solidaritat i fraternitat. Preguem al Senyor. 

 

4. Senyor Jesús, et demanem pels joves, perquè en ells nasca la 
inquietud pel compromís i el servei als més desfavorits, superant les 
temptacions de l’egoisme. Preguem al Senyor. 
 

5. Senyor Jesús, et demanem pels qui pateixen les guerres, la violència 
inhumana, el maltractament, el dolor que produeix tota agressió. 
Ompli els seus cors de fortalesa i pau. I que nosaltres contribuïm a 
obrir camins de Justícia i Pau. Preguem al Senyor. 
 

6. Senyor Jesús, et demanem per la nostra Càritas Parroquial, expressió 
del compromís i la solidaritat de la nostra comunitat. Anima a més 
persones a comprometre’s en aquest servei comunitari d’ajuda als 
més necessitats. Preguem al Senyor. 

 
 
 
ORACIÓ PER A DESPRÉS DE LA COMUNIÓ 

 
Senyor Jesús,  
Ajuda’ns a ser com tu,  
que t’acostes a nosaltres com el bon samarità,  
per alçar-nos, curar-nos, dignificar-nos,  
salvar-nos de tot el que ens dóna mort, 
i així, poder ser també nosaltres,  
bons samaritans per al nostre germà.  
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Necessitem que ens omplis del teu Amor,  
necessitem estar inundats de la teua Presència contínua,  
per tindre els teus mateixos sentiments,  
les teues mateixes paraules de consol,  
la teua mateixa mirada, més enllà de les aparences,  
els teus mateixos gestos, plens d’acollida, 
la teua mateixa compassió compromesa, 
per ser bons companys  
d’aquells que trobem en el camí de la nostra vida,  
especialment els qui estan tirats en les cunetes, 
els qui pateixen,  
els abatuts, 
els rebutjats, 
els empobrits,  
els vulnerats en els seus Drets,  
els oblidats. 
 
Senyor Jesús, Déu nostre,  
Com tu, anhelem alleugerir els patiments del nostre germà, 
contribuir amb la nostra forma de viure i ser,  
a sembrar el nostre voltant de llavors 
de dignitat,  
de generositat,  
de fraternitat,  
de servei,  
de pau…  
de la teua Presència salvadora. 
Així siga, Déu nostre i Senyor nostre, 
que ens has cridat a ser instruments del teu Amor. 
 
 
 
 

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. 

 
 

 


