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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 
 
 
 

9 d’OCTUBRE 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, davant l’ambó o en l’altar, es col·locarà un cartell 
que diga: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monició d’entrada  
 
Benvinguts a aquesta celebració que hui animem des de Càritas. En la 
nostra comunitat cristiana som cridats a estar al costat dels empobrits, dels 
exclosos, dels qui viuen en situació de vulnerabilitat. En ells Déu està 
encarnat demanant-nos auxili.  
 
Que, en l’Eucaristia de hui, Déu ens impulse a viure decididament 
compromesos a favor dels qui pateixen qualsevol tipus de pobresa i exclusió, 
que siguem instruments en les seues mans per acompanyar, alleugerir i 
sanar les pobreses que veiem al nostre voltant. En això se’ns reconeixerà 
deixebles seus.   
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PARAULA DE DÉU 
 
Monició a la 1a lectura:  2Re 5, 14-17 
 

La primera lectura va a parlar-nos del reconeixement i gratitud davant un 
Déu que disposat a sanar-nos, a salvar-nos, si tenim fe, si tenim confiança 
en la seua presència provident. 
 
 
 
Monició a la 2a lectura: 2Tm 2, 8-13 
 

En la segona lectura Pau va a parlar-nos de quin és el motor que el fa actuar 
i gastar les seues energies cada dia. Quin és el  nostre motor? En què estem 
entregant la nostra vida? Quanta vida estem despertant al nostre voltant? 
 
 
Monició a l’Evangeli:  Lc 17, 11-19 
 

En l’Evangeli escoltarem aquesta petició d’uns leprosos a Jesús: “Mestre, 
tingues pietat de nosaltres”. 
 

2.000 anys després, els nous leprosos de hui, els exclosos, els descartats, els 
pobres, els immigrants sense papers, els qui veuen els seus Drets 
vulnerats,... acudeixen a nosaltres per a dir-nos: “Tingueu pietat de 
nosaltres”. 
 

La nostra missió és seguir sanant i sembrant les llavors del regne com va fer 
Jesús.  
 
 
 
PETICIONS 
 

1. Senyor Jesús, et demanem per l’Església, perquè a imatge de Jesús siga 
una Església pobra i estiga cada dia més al servei dels pobres. Preguem 
al Senyor. 

 

2. Senyor Jesús, et demanem pels nostres governants, per les institucions 
polítiques, perquè reconeguen el destí universal dels béns i treballen 
perquè tots puguen gaudir dels Drets Humans. Preguem al Senyor. 

 

3. Senyor Jesús, et demanem pels qui es veuen forçats a deixar sa casa i el 
seu país per la guerra o per la pobresa, perquè troben acollida en 
nosaltres i els governants garantisquen i vetlen pels seus Drets. Preguem 
al Senyor. 
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4. Senyor Jesús, et demanem per la pau en el món, perquè la violència, la 
guerra, que tanta mort causen acaben, i s’òbriga pas a una nova 
humanitat fraterna. Preguem al Senyor. 

 

5. Senyor Jesús, et demanem per tots nosaltres, perquè no ens acostumem 
a viure en aquest món tan injust, com si no poguera ser d’una altra 
manera, i amb la força del teu Esperit estem mans a l’obra per construir 
un món millor allà on estem. Preguem al Senyor. 

 
 
 
 
 
 
 

ORACIÓ PER A DESPRÉS DE LA COMUNIÓ 
 

 

Senyor Jesús, et demanem que no ens acostumem 
a vore éssers humans exclosos, descartats,  
marginats, desemparats…  
Que no ens contagiem del “virus” de la indiferència,  
tan estés entre tants del nostre món.  
 

Que no ens acostumem, Senyor,   
a les mirades tristes, perdudes, abatudes  
dels qui puguen trobar-se al nostre costat. 
  
Que sapiem comprendre  
que tu ets present en ells.  
Que l’encontre amb ells,  
siga un encontre amb algú SAGRAT. 
 

Implica’ns, Jesús, amb la causa  
dels qui estan oblidats a la vora del camí,  
dels més vulnerables i necessitats. 
Implica’ns amb la seua causa, que és la teua. 
 

Dona’ns la teua compassió 
davant tant de germà ferit.  
Volem ser practicants de la teua compassió,  
eixa que ens fa posar-nos en acció. 
I fes de nosaltres qui tu esperes … 
sembradors d’Esperança,  
faedors del teu Regne 


