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Guió litúrgic per a l’eucaristia del Dia de Caritat la col·lecta del 
qual es destina a Càritas Diocesana 

 
 

6 de JUNY de 2021 
 
 

DIA DE CARITAT 
 

(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 
 

A l’entrada i dins de l’església, es col·locaran els cartells del Dia de Caritat de 
la Campanya de Càritas. 
 

En l’interior de l’església es col·locarà, en l’ambó de les lectures o bé en 
l’altar, un cartell que diga: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monició d’entrada 
 
Benvinguts a aquesta Eucaristia tan especial que hui animem des de 
Càritas. Hui celebrem la solemnitat del Cos i Sang de Crist, que per pur amor, 
va donar la seua vida per tots nosaltres perquè ens omplírem de VIDA 
NOVA, RESSUSCITADA. Per això, hui celebrem també el Dia de Caritat, el 
Dia de Càritas. També nosaltres estem cridats a entregar-nos i donar vida 
als altres. 
 
Que l’eucaristia de hui, on anem a alimentar-nos del Cos de Jesús, ens 
enfortisca i impulse a ser Testimonis de la Caritat, i siguem amb les nostres 
vides i accions, presència real de l’Amor de Déu, siguem la “carícia” de Déu 
per al germà ferit. 
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PARAULA DE DÉU 
 
Monició a la 1a lectura     
 

Aquesta primera lectura va a portar-nos als orígens de la història de la 
nostra fe. Va a portar-nos a l’Aliança que Déu fa amb el poble d’Israel en la 
muntanya del Sinaí. És l’antiga aliança, en la qual el poble, alliberat de 
l’esclavitud, es compromet a ser fidel a Déu.  
 
Monició a la 2a lectura     
 

La segona lectura, ens parlarà de la Nova Aliança que Déu Pare fa amb 
nosaltres, a través de l’entrega per amor de Jesús, el seu Fill. Jesús, amb el 
seu amor total cap a nosaltres, ens allibera de tot allò que ens dóna mort, 
per a donar-nos Vida Eterna. 
 
Monició a l’Evangeli  
 

En l’Evangeli, anem a vore a Jesús en el Sant Sopar amb els seus, oferint-los 
el signe del pa i del vi, el seu cos i la seua sang, perquè tots tinguem vida, 
alliberant-nos i salvant-nos de tot mal que ens enfonse. Aquesta és la nova 
Pasqua, la nova festa de l’Alliberació. 
 

 
PETICIONS 
 

1. Senyor Jesús, et demanem pels governants, perquè siguen servidors 
del poble i busquen sempre el bé comú, i el compliment dels Drets 
Humans. Preguem al Senyor. 
 

2. Senyor Jesús, et demanem pet tots els qui formem l’Església, perquè, 
alimentats amb el Cos i la Sang de Jesús, siguem Testimonis de la 
Caritat, sent la “Carícia de Déu” per al nostre germà ferit, amb les 
nostres accions de compromís. Preguem al Senyor. 
 

3. Senyor Jesús, et demanem per qui està sense treball, sense recursos, 
sense suports, sense esperança. Ompli el seu cor de fortalesa i 
Esperança, i que troben en nosaltres el suport i solidaritat. Preguem al 
Senyor. 
 

4. Senyor Jesús, et demanem per les persones que no et coneixen, per 
qui viu una vida sense sentit, per qui no se sent volgut, perquè es 
trobe amb tu i el teu amor sanador. I que nosaltres puguem ser 
instruments en les teues mans per a això. Preguem al Senyor. 
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5. Senyor Jesús, et demanem per tot el voluntariat de Càritas, perquè 
senten la força de l’Esperit en les seues vides, i compten amb el nostre 
suport i oració, per saber donar resposta a les necessitats de qui 
busca ajuda en la nostra comunitat. Preguem al Senyor. 
 

 
 

Oració per a després de la comunió 
 

Senyor, gràcies per la teua presència en el Sagrament de l’Eucaristia.  
Gràcies per fer-te tan proper i palpable. 
Gràcies per voler alimentar-me des del fondo. 
Gràcies per voler ser part de mi, per voler habitar-me. 
 
Gràcies, Jesús, perquè ets el meu refugi,  
el meu confident, el meu acompanyant, la meua esperança,  
la meua fortalesa, el meu consol, el meu Salvador.  
  
Beneït i alabat sigues, Senyor meu. 
Tu et desvius per mi,  
comparteixes la teua vida i la teua riquesa amb mi  
per donar-me vida plena. 
 
Combregar amb tu, estar en comunió amb tu,  
em llança a donar-me i compartir-me amb el meu germà ferit,  
m’impulsa a compartir el meu temps,  
el meu afecte, la meua companyia, la meua energia, el meu amor,  
i tornar als altres tot el que tu em regales. 
  
El meu Senyor Jesús, el meu SALVADOR,  
alimentant-me sempre de tu, 
el meu anhel és arribar a viure en unitat amb tu, 
perquè el teu Amor viu m’inunde,  
i siga un més dels teus Testimonis.  
 
 

 
Quan acabe l’Eucaristia 
 

Algun membre de l’equip de Càritas informarà, o donarà comptes del que 
està fent Càritas durant aquest mes, les necessitats que es puguen tindre i 
les coses bones que es van aconseguint. 
 

Després, donarà la següent informació:  
 

Càritas Diocesana, en aquest Dia de Caritat, ens fa una crida a 
prendre decididament un compromís amb els més vulnerables de la 



 4 

nostra societat, amb els pobres i exclosos, amb els qui viuen 
situacions difícils en aquests moments... Ens fa una crida a posar en 
pràctica el manament de l’Amor... a allargar la mà al germà ferit i 
ESTIMAR-LO, posant-nos mans a l’obra. Així serem Bona Notícia per 
a aquest món. 


