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Guió litúrgic 
Diumenge 31 d’octubre 

Monició d’entrada 

Un any més Cáritas Española amb la col·laboració d'altres institucions, presentem la 

Campanya Ningú Sense Llar. Aquest és un any molt significatiu, ja que la nostra 

campanya fa 30 anys, 30 anys insistint en el nostre objectiu fonamental: Que tota persona i 

família pugui gaudir d'una llar, permanent i en pau. 

Amb el lema "FORA DE COBERTURA" denunciem la manca d'accés als drets, i en especial 

la desprotecció social, i convidem, de manera individual i col·lectiva, a ser una societat inclusiva 

que generi comunitat, on ningú no es quedi fora. 

En realitat, tots interactuem i ens afectem els uns als altres. Ningú està fora de cobertura, 

tret que s'aïlli, es tanqui als esdeveniments de la vida, o l'excloguem i n'impedim la lliure 

expressió. 

Vivim en una casa comuna, de tots i per a tots, on Déu ens regala els béns necessaris per 

desenvolupar-nos com a persones i com a humanitat. 

Germans, somiem una llar per a tothom, una fraternitat universal, un món just, on el do de la 

caritat possibiliti una societat del bé estimar, que doni cobertura a tothom.
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Acte penitencial 

En silenci, conversant amb nosaltres mateixos, li demanem perdó a Déu. 

  Els cristians estem cridats a cuidar els més fràgils de la terra. Per les vegades que 

oblidem aquesta tasca. Senyor, tingueu pietat. 

És indispensable parar atenció per estar a prop de les noves formes de pobresa. 

Perdó senyor per les nostres indiferències davant d'aquestes situacions 

deshumanitzants. Crist, tingueu pietat. 

Perquè de vegades no valorem els pobres en la seva bondat pròpia, amb la seva 

manera de ser, amb la seva cultura, amb la seva manera de viure la fe. Senyor, tingueu 

pietat. 

Primera lectura 

L'oració de la humil travessa els núvols. Eclo35,12-14.16-19ª. 

El Senyor és jutge, i per a ell no compta el prestigi de les persones. 

Per ell no hi ha accepció de persones en perjudici del pobre, sinó que escolta la 

pregària de l'oprimit. 

No menysprea la súplica de l'orfe, ni la vídua quan es desfoga al seu lament. 

Qui serveix de bona gana, és ben acceptat, i la seva pregària puja fins als 

núvols. 

L'oració de la humil travessa els núvols, i no s'atura fins a assolir el destí. 

No desisteix fins que l'Altíssim ho atén, jutja els justos i fa justícia. El Senyor 

no trigarà. 

Paraula de Déu. 
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Salm 

Sal33,2-3.17-18.19 y23 (R.:7ab) 

R. L'afligit va invocar el Senyor, i ell l'escoltà.

V. Beneeixo el Senyor en tot moment,

la seva lloança està sempre a la meva boca:

la meva ànima es gloria en el Senyor:

que els humils ho escoltin i s'alegrin.

V. El Senyor s'enfronta amb els malfactors,

per esborrar de la terra la memòria.

Quan un crida, el Senyor ho escolta i

l'allibera de les seves angoixes.

V. El Senyor és a prop dels atribolats,

salva els abatuts.

El senyor redimeix els seus serfs,

no serà castigat qui s'hi acull.

Segona lectura 

M’està reservada la corona de la justícia. 2Tim4,6-8.16-1 

Lectura de la segona carta de l’apòstol sant Pau a Timoteu. 

ESTIMAT germà: 

Jo estic a punt de ser vessat en libació i el moment de la meva partida és imminent. 

He combatut el noble combat, he acabat la carrera, he conservat la fe. 

D'altra banda, m'està reservada la corona de la justícia, que el Senyor, jutge just, em 

donarà aquell dia; i no només a mi sinó també a tots els qui hagin esperat amb amor 

la seva manifestació. 

A la meva primera defensa, ningú va estar al meu costat, sinó que tots em van 

abandonar. 

No us sigui tingut en compte! 
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El Senyor va estar al meu costat i em va donar forces perquè, a través meu, es proclamés 

plenament el missatge i el sentissin totes les nacions. I vaig ser alliberat de la boca del 

lleó. 

El Senyor m'alliberarà de tota obra dolenta i em salvarà portant-me el seu regne celestial. 

A ell la glòria pels segles dels segles. AMÉN. 

Paraula de Déu. 

Al·leluia. 

Al·leluia, al·leluia, al·leluia. 

Déu estava en Crist reconciliant el món amb ell, I ha posat en nosaltres el missatge de la 

reconciliació. 

Evangeli del dia 

El publicà va baixar a casa justificat, i el fariseu no.Lc 18,9-14 

Lectura del sant Evangeli segons sant Lluc. 

En aquell temps, Jesús va dir aquesta paràbola a alguns que es confiaven en si 

mateixos per considerar-se justos i menyspreaven els altres: 

Dos homes van pujar al temple a pregar. Un era fariseu; l'altre, publicà. El fariseu, 

dret, pregava així dins: "Oh Déu!, et dono gràcies perquè no soc com els altres 

homes: lladres, injustos, adúlters; ni tampoc com aquest publicà. Dejuno dues 

vegades per setmana i pago el delme de tot el que tinc". 

El publicà, en canvi, quedant-se enrere, no gosava ni aixecar els ulls al cel, sinó que 

es copejava el pit dient: 

"Oh Déu!, tingueu compassió d'aquest pecador". 

Us dic que aquest va baixar a casa justificant, i aquell no. Perquè tothom qui 

s'enalteix serà humiliat, i el qui s'humilia serà enaltit. 

Paraula del Senyor. 



6 Material Pastoral. Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres 

Peticions: 

Per l'Església, per tots els batejats, perquè no ens estimem només nosaltres mateixos, 

els nostres amics, a no estimar només aquells que ens estimen. Ensenya'ns a pensar 

en els altres i a estimar, sobretot, aquells a qui ningú no estima. 

Pels que ens governen, perquè facin polítiques de trobada, que donin cobertura als 

que més ho necessiten. 

  Perquè la nostra mirada sigui una mirada compassiva, que ens permeti dir als abatuts 

una paraula d'alè. 

Per les nostres llars, siguin llocs de convivència, base de seguretat i font d'amor. 

Per la nostra obertura a l'acció de Déu a la nostra vida, que a partir d'ella brolli la 

nostra generositat amb els més necessitats. 

Perquè la caritat arribi a l'esfera política, i així aprofundim en els problemes de fons 

que generen injustícia, desocupació, preus abusius a l'habitatge. 

  Perquè l'economia serveixi la persona, el bé comú. 

Perquè les 40.000 persones que estan en situació de carrer trobin una llar i puguin 

mirar demà amb esperança. Preguem el senyor 

Ofrenes: 

PA I VI: 1 Corintis 11.26 “Així doncs, totes les vegades que mengeu aquest pa i begueu 

aquesta copa, la mort del Senyor anuncieu fins que ell vingui”. Perquè a ningú li falti l'aliment i 

l'alegria a les seves vides. 

ZAPATOS: Perquè puguem fer el camí junts, acompanyat als qui més pateixen amb amor i 

misericòrdia, com Tu, Senyor, ens vas ensenyar. 

BASTÓN: Servim de suport, com ho fa el bastó, perquè es recolzin en nosaltres tots els germans 

que pateixen, com no nosaltres ens donem suport a la Fe. 



Acció de gràcies: 
Us donem gràcies per tots els béns rebuts. Els reconeixem i en gaudim. 

Et donem gràcies per la teva acció en la història, la qual ens transforma i ressitua 

com a criatures responsables de la nostra pròpia part. 

Que el teu amor transformant cremi els nostres prejudicis, les nostres resistències 

a confiar, i així deixar-nos guiar per Tu. 

Que flueixi una economia al servei de la persona, cuidadora amb la casa de tots, 

promovent l'intercanvi de béns perquè ningú no es quedi sense el necessari per 

desenvolupar-se com a persona. 

Campanya de persones sense llar. 
30 d’octubre de 2022. 




