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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 
 
 

11 de setembre 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. Hui l’Església 
ens vol recordar la misericòrdia i el gran amor que Déu ens té a cadascú de 
nosaltres. Déu no perd mai l’ocasió per vessar-nos la seua misericòrdia. En la 
persona de Jesús veiem l’amor infinit de Déu, que ens busca sempre per 
donar-nos més vida.  
 
Celebrem el misteri de la misericòrdia divina en aquesta Eucaristia, donant 
gràcies a Déu per les moltes vegades que hem assaborit el seu perdó. I 
demanem-li que ens faça millors instruments per mostrar als altres els seu 
amor i perdó. 
 
 
PARAULA DE DÉU 
 
Monició a la 1a lectura (Ex 32,7-11.13-14) 
 

La primera lectura ens presenta Israel com un poble dèbil i inconstant, 
adorant i dansant davant un vedell d’or. Déu perdona el poble davant la 
súplica de Moisés. L’Amor de Déu sempre és més gran que qualsevol pecat 
per gran que siga. 
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Monició a la 2a lectura (1 Tm 1,12-17) 
 
Pau és conscient que és pecador. Però va tindre la gran experiència de sentir 
en carn pròpia l’amor misericordiós de Déu. Es va trobar amb el Crist que 
perdona. Ple de gratitud, alaba la grandesa i l’amor de Déu. Fem el mateix 
nosaltres.  
 
 
Monició a l’Evangeli (Lc 15,1-32) 
 
Les belles paràboles que escoltarem en l’Evangeli, tenen un punt central: 
Déu no es rendeix en la recerca dels pecadors ni els abandona; segueix 
buscant-los i els acull de nou amb alegria. Déu és feliç perdonant. Ell sempre 
ens acull i abraça. És el que sempre fa amb nosaltres. 
 
 
 
PETICIONS 
 
 

1. Senyor Jesús, et demanem per l’Església, perquè sempre siga signe de 
la misericòrdia de Déu en el món, pel seu esperit de perdó, acollida i 
reconciliació. Preguem al Senyor. 

 

2. Senyor Jesús, et demanem per les persones que ara ho estan passant 
malament per no tindre treball, pels qui no poden satisfer les 
necessitats bàsiques de les seues famílies, pels qui pateixen les 
conseqüències de la pobresa. Preguem al Senyor. 
 

3. Senyor Jesús, et demanem per les persones que en aquest món 
pateixen la violència de les guerres i la persecució, pels qui han 
d’emigrar dels seus països buscant la pau, refugi i un futur millor. 
Preguem al Senyor. 

 
4. Senyor Jesús, et demanem per nosaltres, perquè no caiguem a ser 

adoradors dels actuals vedells d’or com els diners, el consumisme, el 
culte a l’aparença i la imatge, l’acomodament egoista, etc. Preguem al 
Senyor. 

 
5. Senyor Jesús, et demanem per tot el poble de Déu, pel Papa, els 

Bisbes, els sacerdots, els religiosos i religioses, pels laics, perquè 
siguem tots cada dia millor instruments d’Amor, Acollida i 
Reconciliació allà on estem. Preguem al Senyor. 
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ORACIÓ PER A DESPRÉS DE LA COMUNIÓ 
 
 

Senyor Déu, Pare de tots nosaltres: 
Accepta la nostra acció de gràcies 
perquè la gràcia i l’amor 
que ens ofereixes en Jesús, el teu Fill, 
són sempre majors que els nostres pecats.  
 
Que, en gratitud pel teu perdó misericordiós, 
portem a terme amb alegria 
la missió de ser els teus instruments d’Amor i Reconciliació. 
 
Tant de bo experimentem l’alegria de perdonar 
per mig d’aquell que és la nostra vida i reconciliació:  
Jesucrist, el teu Fill, el nostre Senyor. 
 
Senyor, l’alegria ens envaeix  
perquè ets un Déu compassiu, 
perquè ets piadós i pacient, 
perquè ets misericordiós i fidel. 
 
Senyor, mira’ns.  
Tin compassió de nosaltres. 
Dona’ns força. 
Protegeix la nostra vida.  
Salva’ns amb la teua contínua misericòrdia.  
Confiem en tu. 
 
Pren el nostre cor de fang  
i modela’l segons la grandesa de la teua misericòrdia. 
 

 
 


