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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 
 

 

 

13 de NOVEMBRE 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 
 
Quan acabe l’Eucaristia, es donarà fotocopiada als qui hi participen, la 
quartilla que hi ha al final d’aquest guió. 
 

En l’interior de l’església, davant l’ambó o l’altar, es col·locarà un cartell que 
diga: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monició d’entrada  
 
Benvinguts a aquesta celebració que hui animem des de Càritas. Hui, en tota 
l’Església se celebra la VI Jornada Mundial dels Pobres, amb el lema: 
“Jesucrist es va fer pobre per nosaltres”. Aquesta Jornada, ens vol ajudar a 
reflexionar sobre el nostre estil de vida, i sobre tantes pobreses que hi ha en 
el moment present, perquè fem un examen de consciència, i preguntar-nos si 
la pobresa de Jesucrist, el seu estil de viure senzill i compromés amb els més 
vulnerables i empobrits, compartint el que és i té, és el nostre estil de viure. 
 
(Quan acabe l’Eucaristia, a l’eixida, donarem un full amb algunes idees que 
el papa Francesc ens dona, per ajudar-nos a reflexionar sobre això).   
 
Que l’Eucaristia de hui, ens alimente per viure amb més determinació cada 
dia, l’estil de viure senzill i compromés que va viure Jesús, per passar per la 
vida fent el bé. 
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PARAULA DE DÉU 
 
Monició a les tres lectures  (1a lectura: Ml 3, 19-20a; 2a lectura: 2Te 3, 7-12; Lc 21, 5-19)  
 

Estem acabant l’any litúrgic, està prop l’Advent, i la Paraula de Déu que 
anem a escoltar a través de les lectures de hui, està centrada en el tema del 
final del món.  
 
Descobrim en ella, la invitació a viure en total confiança en Jesús, i a estar 
vigilants, perquè, davant les situacions amenaçants que existeixen en el 
nostre món, Jesús ens diu que no estem preocupats. Però del que sí hem 
d’estar preocupats, és de com vivim cada moment del nostre dia a dia, de si 
vivim donant testimoni de Fe des del nostre estil de viure cristià, senzill i 
compromés; de si vivim fent el bé al nostre voltant, com Jesús, que va passar 
fent el bé. 
 
 
PETICIONS 
 

1. Senyor Jesús, et demanem pels governants, perquè prenguen 
decisions i legislen de tal manera, que facen possible que totes les 
persones puguen gaudir de tots els seus Drets. Preguem al Senyor. 

 
2. Senyor Jesús, et demanem per tots els qui componem l’Església, 

perquè vivim donant testimoni de Fe des del nostre estil de viure 
cristià, senzill i compromés. Preguem al Senyor. 

 
3. Senyor Jesús, et demanem per les persones que viuen en situació de 

vulnerabilitat, de fragilitat, de pobresa, d’exclusió, perquè troben en tu 
la seua força, i en nosaltres les teues mans per ajudar-les. Preguem al 
Senyor. 

 
4. Senyor Jesús, et demanem per la pau, tan necessària en el nostre món 

i en nosaltres. Fes-nos instruments de pau, cordialitat, encontre, 
diàleg i reconciliació allà on estem. Preguem al Senyor. 
 

5. Senyor Jesús, et demanem per totes les persones que viuen 
entregades i compromeses a ajudar solidàriament els exclosos i 
necessitats de la nostra societat, perquè el seu exemple desperte el 
compromís en molts altres. Preguem al Senyor. 
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ORACIÓ PER A DESPRÉS DE LA COMUNIÓ 
 

 

Senyor Jesús, ensenya’ns el camí  
per construir el teu Regne de justícia i fraternitat.  
Ensenya’ns la compassió, la passió pel bé comú.  
Dona’ns valentia per defendre els Drets fonamentals 
de qui no pot accedir a una vida digna,  
de qui viu trepitjat, o menyspreat, o descartat. 
 
Ensenya’ns a no estimar-nos a nosaltres mateixos  
por damunt dels altres,  
a no estimar només a aquells que ens estimen.  
Senyor, tin pietat de tots els empobrits del món.  
I no permetes, Senyor, que nosaltres vivim feliços sols.  
Fes-nos sentir l’angoixa de la misèria universal,  
i lliura’ns del nostre egoisme.  
 
Dona’ns, Senyor una mirada compassiva  
per poder dir a l’abatut una paraula d’alé.  
Dona’ns un cor sensible per lluitar  
per la justícia i la pau.  
Que no oblidem, Senyor,  
que tot allò que fem amb els nostres germans i germanes  
més fràgils i vulnerables, amb tu ho fem.  
 
I, Senyor Jesús, que això ho comencem a viure ací mateix,  
en la nostra xicoteta comunitat,  
com a llavor per transformar les nostres famílies,  
el veïnat, la nostra societat, el nostre món.  
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1. Tinguem la MIRADA FIXA en Jesús, qui «sent ric, es va fer 
pobre per nosaltres, perquè ens enriquírem amb la seua 
pobresa». (2 Co 8,9). (nº3 VI JMP) 

 

2. La SOLIDARITAT és COMPARTIR el poc que tenim amb 
aquells que no tenen res, per tal que ningú no patisca. (nº5 VI 
JMP) 

 

3. Davant els pobres no es fa retòrica, sinó que es posen mans a 
l’obra, i es practica la fe involucrant-se directament. (nº7 VI JMP) 

 

4. A vegades, hi ha comportaments incoherents com la 
indiferència cap als pobres. Alguns cristians, per una afecció 
excessiva als diners, s’enfanguen en el mal ús dels béns i del 
patrimoni. (nº7 VI JMP) 

 

5. L’activisme no salva, sinó l’atenció sincera i generosa que 
permet acostar-se a un pobre com a un germà que m’allarga 
la mà per tal que jo DESPERTE de la LETARGIA en què he 
caigut… Ningú no pot sentir-se exceptuat de la preocupació 
pels pobres i per la justícia social. (nº7 VI JMP) 

 

6. La gran paradoxa de la vida de fe: la pobresa de Crist ens fa 
rics. La riquesa de Jesús és el seu AMOR, que no es tanca a 
ningú i va a l’encontre de tots, especialment dels qui són 
marginats i privats del necessari… Si volem que la vida vença 
la mort i la dignitat siga rescatada de la injustícia, el camí és el 
seu: és seguir la pobresa de Jesucrist, compartint la vida per 
amor, partint el pa de la pròpia existència amb els germans i 
germanes, començant pels més menuts, els qui estan mancats 
del necessari, per tal que es cree la igualtat s’allibere els 
pobres de la misèria i els rics de la vanitat, ambdós sense 
esperança. (nº9 VI JMP) 

 

7. Que aquesta VI Jornada Mundial dels Pobres es convertisca en 

Per a la nostra reflexió 
personal, ací tens algunes 
idees que el papa Francesc 

ens ofereix en el seu 
missatge d’aquesta Jornada, 

per fer-nos reflexionar. 
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