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Accions per al compromís  

en Advent - Nadal 2022 
 
Oferim als equips de Càritas Parroquial 8 propostes de sensibilització, a 
realitzar durant el temps d’Advent i Nadal.  
 
1. DINÀMICA PESSEBRE: Som el que donem, som Amor.  
 

Al llarg del temps d’Advent, es posarà un pessebre en un racó de l’altar, o 
en el lloc que es crega més oportú dins de l’església. Es proposarà a la 
comunitat que, dins d’eixe pessebre, els qui vullguen fer un compromís 
concret per millorar el món que hi ha al seu voltant, l’escriguen en un paper, 
i després el dipositen en el pessebre.  
 

El primer diumenge d’Advent, al final de la missa, un membre de Càritas 
informarà a la Comunitat d’aquesta proposta, perquè la vagen fent al llarg 
dels següents diumenges d’Advent. El rector podrà anar recordant-ho en les 
eucaristies dominicals, així com en tots els grups parroquials.  
 
Al costat del pessebre es col·locarà un cartell amb aquesta explicació: 
 

Som el que donem, som Amor. Xicotetes accions… poden canviar 
el món d’alguna persona, si estan fetes amb Amor. 
 

Des de Càritas, et proposem pensar a què et pots comprometre per 
millorar el món de les persones que hi ha al teu voltant més proper, 
allà on tu vius i et mous en el teu dia a dia. Decideix quin compromís 
concret vols fer, i escriu-lo en un paper. Després diposita’l en aquest 
pessebre. Així, amb la teua vida i el teu compromís, faràs present el 
NADAL, al Déu ENCARNAT, perquè tu seràs “AMOR ENCARNAT” 
allà  on sigues. 
 

Aquesta mateixa explicació del cartell, és la que farà el membre de 
Càritas al final de la missa del primer diumenge d’Advent, per donar-lo a 
conèixer a la Comunitat. 

 

En la missa de Nadal, en l’ofertori, oferirem aquest pessebre, amb tot el 
simbolisme que comporta, per mostrar el compromís que es viu en la 
Comunitat, per mostrar que som Amor Encarnat, som Nadal. Presència 
de Déu. 
 

2. El “CATÀLEG” DE CÀRITAS PARROQUIAL 
 

En època nadalenca, és freqüent que ens arriben catàlegs on apareixen 
infinitat de productes per regalar per Nadal i Reis, sobretot catàlegs de 
joguets. 
 

Es tracta de que l’equip de Càritas Parroquial faça alguna cosa 
semblant, elabore un “catàleg” de necessitats concretes que tenen les 
persones i famílies que atén. Eixe catàleg el distribuirà en la comunitat 
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parroquial, perquè tot aquell que vullga responsabilitzar-se de cobrir 
alguna d’eixes necessitats concretes, es pose en contacte amb l’equip 
de Càritas per fer-ho. 

 
 

3. VETLLADA MUSICAL PER A L’ENCONTRE 
 

Si en la comunitat parroquial hi ha algun cor, grup de cant, o fins i tot 
membres de la comunitat que siguen músics, se’ls pot convidar per 
preparar una xicoteta vetllada musical, on tots aquests grups o persones 
de la parròquia, aporten la seua música.  
 

A la vetllada hi convidaríem els membres de la Comunitat Parroquial, i a 
totes les persones i famílies que atén i acompanya la nostra Càritas 
Parroquial. 
 
Hi haurà una “fila 0” per qui vullga aportar algun donatiu a benefici de les 
necessitats de Càritas.  

 
4. SOPARFÒRUM 

 

Es convida a membres de la Comunitat parroquial, i a participants atesos 
i acompanyats per Càritas, a un sopar fratern. Després es projectarà una 
pel·lícula de temàtica social. 

 
5. MERCAT SOLIDARI de NADAL 

 

Es demana als membres de la comunitat parroquial, que aporten coses 
de les seues cases a aquest mercat, perquè es posen a la venda en el 
mercat nadalenc que s’organitze en els dies de la setmana de Nadal. Tot 
el que s’obtinga serà destinat a les necessitats de Càritas Parroquial. Es 
farà publicitat per tot el barri o poble, per informar de la realització d’eixe 
mercat solidari els dies que es convinga. 
 

6. CONCERT DE NADALES SOLIDÀRIES 
 

S’organitzarà aquest concert, la finalitat del qual serà obtindre unes 
estrenes que vagen destinades a les necessitats de les persones que 
atén i acompanya Càritas Parroquial. Es convocarà a tota la comunitat 
parroquial i barri. Es faran entrades, però sense preu, perquè cadascú 
faça l’aportació econòmica que considere. 
 

Es proposarà als xiquets i xiquetes i joves dels grups parroquials, que es 
preparen nadales per cantar-les en aquest Concert Solidari. S’aprofitarà 
per explicar-los la labor que realitza Càritas Parroquial, qui són, el que 
fan, què les passa a les persones que atenen i acompanyen, quines són 
les seues principals necessitats. Amb tot això, se’ls motivarà perquè 
s’impliquen en aquest Concert, i sàpien a què van a contribuir amb tots 
els diners que es traguen d’ell. 
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7. Projecte “EN QUÈ PUC AJUDAR-TE? 
 

Es tracta de portar a la pràctica això que diguem: Som el que donem, 
som Amor. I fer-ho donant una ajuda senzilla a qui ho necessita. No es 
tracta de donar coses, sinó d’oferir un servei.  
 
En la comunitat parroquial hi ha persones majors, o persones amb 
alguna malaltia o discapacitat, que les aniria molt bé que algú les ajudara 
a portar la compra a casa, o acompanyar-les a comprar portant el carret i 
agarrant els productes de pes, etc.; o que les acompanyaren a fer alguna 
gestió, etc. I així moltes coses més, que semblen poca cosa, però que 
són de molta ajuda per a qui no té a ningú en eixos moments concrets.  
 
La idea és que, des de Càritas, es busquen i detecten aquestes 
necessitats concretes, senzilles, puntuals, de les persones més fràgils i 
vulnerables que componen la comunitat parroquial i la seua demarcació i 
ho pose en coneixement de la comunitat, perquè aquells que ho 
desitgen, puguen “tirar una mà”. Així, es crearia un grup de persones 
disponibles per a aquest servei. 
 

8. COMPROMÍS AMB LA TEUA CÀRITAS  
 

La finalitat és promoure la implicació en Càritas, i presentar-la com una 
opció de compromís concret. Per això, l’equip de Càritas veuria de quina 
millor manera pot fer arribar a tota la comunitat parroquial aquesta opció. 
Bé fent cartells, o bé visitant els grups parroquials per donar-ho a 
conèixer, o bé posant-ho en la web de la parròquia, o bé que aparega 
sempre en el full parroquial, o bé fent un tríptic que estiga sempre a 
l’eixida de l’església per tal que qui vullga el puga agarrar,... 
 
Es tracta de presentar tres opcions d’implicació i col·laboració en 
Càritas. 
 

 Comprometent-se com a voluntari o voluntària en Càritas 
Parroquial, explicant com ho pot fer. 
 

 Comprometent-se com a soci en Càritas Parroquial, aportant 
mensualment, o trimestralment, o anualment una quantitat de 
diners. I explicar com fer-ho. 

 

 Comprometent-se com a soci en Càritas Diocesana de València. 
Per això poden fer-ho entrant en la seua web: 
www.caritasvalencia.org  

 
 

 

http://www.caritasvalencia.org/

