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Guió litúrgic para la eucaristia del Dia de Caritat 
 
 

19 de JUNY de 2022 
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 
 

Es posarà un cartell en l’ambó o en la part de davant de l’altar on el llija: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monició d’entrada 
 

Benvinguts a aquesta celebració que animem des de Càritas. Hui és la festa 
del Cos de Crist, que es lliura per nosaltres en l’Eucaristia per donar-nos Vida 
Plena. Nosaltres, en participar en ella, estem també cridats a fer possible 
que tota persona puga gaudir d’eixa Vida Plena. Hi ha tantes persones hui 
dia amb les seues vides trencades, ferides, amenaçades per la pobresa, la 
injustícia, el rebuig,... 
 

L’efecte que provoca combregar el Cos de Crist és lliurar-nos, en cos i ànima, 
pel germà ferit i sofrent que ens trobem… Per això, hui també celebrem el Dia 
de Caritat, el Dia de Càritas, que ens proposa “Estar al costat del germà ferit 
per sembrar Esperança”.  
 

És tant i tan gran el que rebem en cada Eucaristia, que no podem deixar de 
donar-nos en gratuïtat. Des de Càritas volem que aquesta Eucaristia ens 
ajude a fer possible, amb el nostre compromís, un altre món millor allà on 
estem, responent així al mandat de Jesús: “Doneu-los menjar vosaltres 
mateixos”. 
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PARAULA DE DÉU 
 

Monició a la 1a lectura (Gn 14,18-20) 
 

En el relat del Gènesi que anem a escoltar, els primers cristians trobaren en 
el sacerdot Melquisedec, un preanunci de la figura de Crist, que ofereix el pa 
i el vi del sacrifici de la seua pròpia vida. Escoltem amb atenció aquest 
preanunci. 
 
Monició a la 2a lectura (1Co 11,23-26) 
 

En la segona lectura, escoltarem el primer text on se’ns conta com Jesús va 
instituir l’Eucaristia. Jesús va fer del pa i el vi el sagrament de l’Amor més 
gran, el sagrament de la seua entrega total per cadascú de nosaltres. 
 
Monició a l’Evangeli (Lc 9,11b-17) 
 

En l’Evangeli, Jesús ens demana que hui donem de menjar a tants famolencs 
de Justícia, de Dignitat, d’Amor verdader, de Pau, d’Esperança. Aquestes són 
les obres que vol el Senyor. Aquesta és l’eucaristia que Jesús vol celebrar en 
el món: una eucaristia que provoca compromís i comunió fraterna i solidària.   
 
PETICIONS 
 

1. Senyor Jesús, et demanem per l’Església, perquè alimentada en 
l’Eucaristia, cresca en amor i en el servei alliberador que dignifica i 
dóna Vida. Preguem al Senyor. 
 

2. Senyor Jesús, et demanem pels nostres governants, perquè facen 
polítiques que busquen el bé comú, la participació ciutadana, i la 
justícia social, tenint un compromís ferm a lluitar contra la pobresa. 
Preguem al Senyor. 

 
3. Senyor Jesús, et demanem per les persones que venen a la nostra 

Càritas Parroquial buscant ajuda, perquè la força del teu Esperit les 
acompanye i sostinga, i ens inspire a nosaltres en la millor forma 
d’ajudar-les. 

 
4. Senyor Jesús, et demanem que siguen cada vegada més les persones 

que no queden indiferents davant la pobresa i la necessitat, i es posen 
mans a l’obra segons les seues possibilitats. Preguem al Senyor. 
 

5. Senyor Jesús, et demanem per la pau en el món, perquè hi haja més 
cors de pau, perquè acaben totes les guerres que ara mateix estan 
produint-se, des de la d’Ucraïna fins les dels 34 països més que estan 
patint conflictes armats. Preguem al Senyor. 
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6. Senyor Jesús, et demanem per tots nosaltres, perquè, combregant el 
teu Cos i Sang, siguem testimonis de l’amor compromés, i donem vida 
i esperança on altres donen mort. Preguem al Senyor. 

 
 

 
Oració per a després de la comunió 
 
Et donem gràcies, Pare sant 
per Jesús, el teu pa, el teu vi 
per qui t’hem conegut, 
per qui sabem viure, 
per qui mantenim l’esperança, 
per qui podem sentir-nos com a germans. 
 
Et donem gràcies perquè fa molts anys  
que el coneixem, el volem, el seguim. 
Et donem gràcies perquè sense Ell 
la nostra vida no seria el que és. 
Et donem gràcies perquè és per a nosaltres  
llum per al camí, 
aliment per al treball, 
il·lusió per al futur. 
 
Et donem gràcies perquè la força del teu Esperit  
el va fer Pastor, Llavor, Aigua, Foc, Vi, Pa. 
Et donem gràcies perquè la força del teu Esperit  
el va fer pobre, humil, valerós, compassiu. 
Et donem gràcies perquè gràcies a Ell 
la nostra vida de terra es transforma 
i ens fem Fills, 
treballem en el teu Regne, 
i sabem esperar i perdonar. 
 
Et donem gràcies, Pare,  
per Jesús, el teu Fill, nostre Senyor. 
Amén. 
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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, informarà sobre la Campanya de Càritas per a aquest dia de 
Caritat, dient:  
 

Càritas Diocesana, en aquest Dia de Caritat, realitza la seua 
Campanya de sensibilització, el lema de la qual és “Estar al costat 
per SEMBRAR ESPERANÇA”.  

 
Se’ns convida a ser sembradors d’Esperança allà on estem. I com      
fer-ho? 
 
Jesús no només està de part dels pobres, sinó que comparteix amb 
ells la seua mateixa sort. I per això es converteix en motiu d’Esperança 
per a ells, sembrador d’Esperança en ells.  
 
I com diu el papa Francesc, “aquesta és una important lliçó per als 
seus deixebles de tots els temps... Els pobres són germans i germanes 
amb els quals compartir el patiment per alleugerir el seu malestar i 
marginació, per tornar-los la dignitat perduda i assegurar-los la 
necessària inclusió social”.  
 
Quan nosaltres actuem d’aquesta manera, ens convertim també en 
motiu d’Esperança per a ells, sembrem l’Esperança en ells. 
 
El papa Francesc ens fa la crida a “eixir a l’encontre dels pobres, allà 
on siguen. No podem esperar que criden a la nostra porta, és urgent 
que anem nosaltres al seu encontre...”. 
 
Us animem a posar en pràctica en la vostra vida, el lema d’aquesta 
Campanya: “Estar al costat per SEMBRAR ESPERANÇA”.  

 
 

 
 

(Si així ho ha decidit l’equip de Càritas Parroquial, es pot convidar a la 
Comunitat, a realitzar un senzill gest del Dia de Caritat, eixint a la plaça o 
pati de l’Església. L’explicació i guió per a la realització d’aquest gest, està en 
el document enviat: 10 propostes d’Acció de Càritas per al mes de juny). 


