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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 DESEMBRE de 2022 
Tercer diumenge d’Advent 

 

 

(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 l’altar, es col·locarà un cartell que 
diga: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monició d’entrada  
 
Benvinguts a aquesta celebració que hui animem des de Càritas. Estem ja en 
el tercer diumenge d’Advent. Hui, la Paraula de Déu ens convida a l’alegria i, 
per altra banda, a prendre consciència de que, en la nostra vida, hi ha 
moments en què la dura realitat posa a prova la nostra fe, i dubtem. Però la 
mateixa Paraula ens dona ànim i fortalesa, perquè Déu ve a salvar-nos. 
 
Que, en aquesta Eucaristia, en alimentar-nos de la Paraula i del Cos de Crist, 
sentim amb força en el nostre cor, el seu amor provident i la seua presència 
desbordant, perquè ens impulse a ser constructors del seu Regne, esperant 
contra tota esperança. 
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PARAULA DE DÉU 
 
Monició a la 1a lectura:  Is 35, 1-6a.10 
 

En la primera lectura, el profeta Isaïes ens va a convidar a estar molt alegres, 
perquè en el nostre món i en la nostra vida, el mal no té la darrera paraula. El 
mateix Déu en persona, ve a Salvar-nos de tota pena i aflicció. Parem 
atenció a aquest missatge ple d’alegria i confiança. 
 
Monició a la 2a lectura: Jm 5, 7-10 
 

En la segona lectura, l’apòstol Jaume ens anima a esperar amb paciència la 
segona vinguda de Jesús. Per això, amb la certesa i confiança de saber que 
el mal no vencerà perquè Déu ens salvarà de tota pena i aflicció, nosaltres 
seguirem lluitant contra tota injustícia, fent present el Regne de Déu amb les 
nostres obres de compromís.  
 
 
Monició a l’Evangeli:  Mt 11, 2-11 
 

En l’Evangeli de hui, per mostrar Jesús a Joan el Baptista que ell és l’enviat 
de Déu, el Messies, i així vèncer els seus dubtes, no ho fa amb paraules, sinó 
amb les seues obres de compromís amb qui viu en situació de necessitat i 
patiment. Tant de bo nosaltres també puguem mostrar, sense paraules, amb 
les nostres obres de compromís amb qui pateix al nostre voltant, que som 
enviats de Déu, que som constructors del seu Regne. 
 

  
 
PETICIONS 
 

1. Senyor Jesús, et demanem per l’Església, per cadascun dels seus 
membres, perquè seguim compromesos en la construcció del teu 
Regne, amb les nostres obres de compromís amb qui viu en situació 
de vulnerabilitat, de pobresa, d’exclusió, de desempara. Preguem al 
Senyor. 

 
2. Senyor Jesús, et demanem pels governants, perquè en tot moment 

governen amb justícia, busquen el bé comú i estiguen compromesos a 
aconseguir que tots els seus ciutadans gaudisquen dels seus Drets 
Fonamentals. Preguem al Senyor. 

 
3. Senyor Jesús, et demanem pels qui pateixen per falta d’habitatge, de 

pa, de treball, d’una vida digna, perquè troben en nosaltres, persones 
d’acollida i l’ajuda que busquen, i en tu troben la seua fortalesa i 
esperança. Preguem al Senyor. 
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4. Senyor Jesús, et demanem per la pau, tan necessària en el nostre 
món. Perquè els qui tenen en les seues mans fer possible la pau, i la fi 
de les guerres, es convertisquen i construisquen ponts de pau, diàleg i 
reconstrucció. Preguem al Senyor. 
 

5. Senyor Jesús, et demanem pels qui són ací presents, perquè, en 
aquesta Eucaristia, ens deixem inundar el cor de l’alegria de la teua 
Presència, que ve a salvar-nos de tota pena i aflicció. Preguem al 
Senyor. 

 
 

ORACIÓ PER A DESPRÉS DE LA COMUNIÓ 
 

Aplaneu els camins. 
Aplaneu, sí, tots els camins de la terra, 
perquè el Senyor està prop. 
Ell vindrà, i omplirà d’esperança 
a qui la va perdre. 
Vindrà en la nit per a ser llum. 
Vindrà per acompanyar els cansats, 
els desil·lusionats, 
els desemparats,  
els abatuts,  
els oblidats. 
Ja poden cantar victòria 
aquells que es creien abandonats,  
aquells que vivien sense esperança,  
aquells que vivien en la foscor del sense trellat. 
Ja és el Salvador a la porta. 
 
Aplaneu els camins. 
Obriu camins d’esperança, 
els qui no heu perdut la fe i la confiança  
en el Déu que us habita. 
Aplaneu les sendes,  
sigueu anunciadors de la bona nova  
amb les vostres obres,  
perquè Ell vindrà. 
Vindrà com rosada matinera. 
Esquinçarà els cors de pedra, 
i ablanirà la duresa 
del nostre món fred. 
Vindrà el Senyor, no tardarà. 
Espereu-lo en el llindar de la vostra casa, 
perquè sense fer soroll vindrà, 
i ho inundarà tot  
amb el calor transformador del seu Amor. 


