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Presentació 

Què celebrem? 

Aquest quadern ofereix unes pistes per animar la celebració 
del Dia de Caritat a les nostres comunitats parroquials 
i diocesanes. Després de tot un curs de treball intens, 
d’aprenentatges, de projectes i compromisos, abans d’avaluar, 
cal CELEBRAR.

Els cristians i cristianes estem cridats a ser signe i reflex amb les nostres vides 
de la Bona Nova. Per això volem celebrar la vida que s’entrega de forma 
gratuïta i que en Jesús de Natzaret té el seu màxim valor: donar la vida per 
amor a la humanitat fins a la mort per a salvar-la i donar-li nova vida. 

Des de Càritas volem fer valer la vida que s’entrega als més pobres 
i fràgils a través de tots els projectes i iniciatives, i convidem tota 
la comunitat cristiana a conèixer-los, a participar-hi i a sumar-
se a aquest corrent d’amor pels preferits de Déu. 

Aquest fer valer és sinònim d’anunci, de bona nova, de festa i celebració perquè 
el Déu de Jesús es fa present a l’Eucaristia i a la nostra història, ens convida 
a asseure’ns a la seva taula per a compartir el pa i el vi, la seva vida i missió. 

En paraules de Francesc, les parròquies estan cridades a estar més a 
prop de la gent, perquè siguin àmbits de viva comunió i participació, i 
s’orientin completament a la missió (cf. Evangelii gaudium, n. 28).
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El teu compromís millora el món 

Càritas ens convida a viure aquest Dia de Caritat des de l’alegria i el 
testimoni que ens converteix en amics i deixebles de Jesús, cridats a viure 
amb un estil de vida basat en l’amor i el servei als altres, amb una mirada 
compassiva i un gest de tendresa en la nostra entrega als més febles i pobres.

Comprometre’s és una manera de ser i estar al món que et fa sortir 
de tu mateix per acudir a l’encontre dels altres, de les persones amb 
les quals cada dia compartim camí, amb les que només ens creuem 
i amb les que ens entrellacem en projectes, iniciatives i somnis. 

Viure de forma compromesa la realitat de les persones i del món requereix 
valentia, creativitat, denúncia i acció. En aquesta setmana en la que 
celebrem la caritat, l’amor que s’entrega de forma gratuïta i generosa, 
estem convidats a fer un pas més: sortim dels nostres despatxos, dels 
nostres llocs de sempre i connectem amb la gent dels nostres barris, dels 
nostres pobles i ciutats per explicar el que hem vist, per compartir el que 
hem experimentat, i ser bona notícia d’esperança pels pobres i pel món.

És un bon moment per presentar les Memòries diocesanes i donar a conèixer 
el que fem i des d’on ho fem a la resta de la comunitat cristiana i a tota la 
societat. A molts llocs s’ha convertit ja en una tradició, no només per presentar 
dades sinó per apropar a la societat la vida de les persones que acompanyem. 
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Presentem set camins o propostes per celebrar i viure el compromís des de la 
caritat. Es poden realitzar totes les activitats o escollir-ne alguna per orientar 
aquests dies de testimoni i celebració, i tenir una presència i incidència més 
gran al nostre entorn. Aquestes pistes estan inspirades en les vies proposades 
per la Comissió Episcopal de Pastoral Social (Dia de la Caritat, 2017). 

El compromís, motor de  
canvi de la societat: 
Defensem la Dignitat i  
els Drets dels nostres germans

Compartir amb els altres la vivència del compromís és una 
manera de commoure’s i de fer partícip l’altre.

  L’equip de Càritas Parroquial presenta a tota la comunitat parroquial, a tot 
el barri o poble, la tasca que està realitzant: els principals problemes del 
territori en el que es troben, els projectes que es duen a terme, les principals 
necessitats de les famílies a les que atenen, com s’organitzen i funcionen.

  Es pot organitzar una jornada de “portes obertes” d’algun 
projecte o algun centre per a donar a conèixer realitats que 
es visquin en aquell territori fent-se veure les vulneracions de 
Drets que viuen aquestes persones en la seva vida diària.

Propostes  
PER AVIVAR EL TEU COMPROMÍS
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Atreveix-te a anar a contracorrent:
Ens deixem transformar  
per a millorar el món

Ser una persona compromesa és una manera de ser i estar en el 
món, d’entendre la vida i compartir-la creant fraternitat. 

  Convocar tota la comunitat parroquial, tot el barri o poble, a un acte de 
presentació de la campanya o a una jornada de convivència i reflexió. 
És un bon moment perquè tots els agents de Càritas, tècnics, voluntaris, 
participants dels programes..., puguin també participar-hi. Podem començar 
amb la projecció del vídeo institucional i preparar alguna dinàmica per 
facilitar la trobada. Diverses persones comparteixen la seva experiència 
en relació amb el compromís que tenen amb alguna realitat local. A 
partir d’aquí es poden organitzar grups per compartir què estem fent 
per a millorar l’entorn i el món, cadascú des de la seva realitat. 

  També es poden compartir testimonis de persones properes 
que amb les seves opcions i estils de vida estan anant a 
contracorrent al model de societat dominant.

  També es pot escollir una temàtica concreta vinculada a alguna 
realitat i que la trobada estigui centrada en el seu coneixement 
(Exemple: presentar la realitat de persones migrants, sense llar, 
etc., a través de testimonis que reflecteixin en primera persona 
la transformació personal i l’enriquiment de la comunitat).

  Per això ens pot servir la carpeta amb material de sensibilització “Compartint 
el viatge” per apropar-nos a alguna realitat de mobilitat humana.

  Organitzar un cafè-trobada per entrevistar persones de la comunitat 
parroquial, arxiprestal o diocesana i compartir testimonis de persones 
que s’han compromès amb algun projecte, barri, realitat a llarg termini, 
perquè expliquin com i en què els ha canviat la vida i l’ha millorada. 
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L’Esperit es revela  
i actua en comunitat: 
Solidaris amb la nostra  
casa comuna 

És la comunitat la que ha de posar-se en camí per fer possible una 
societat més justa i fraterna. Per tant, hem de crear i tenir cura de petites 
comunitats que siguin signe de l’amor de Déu a les persones i al planeta. 

  Organitzar una vetlla de pregària o una trobada per animar el 
compromís amb la naturalesa i prendre consciència de la nostra 
responsabilitat amb l’ús que fem dels recursos naturals. Podem 
aprofitar aquesta ocasió per desenvolupar alguna de les activitats 
proposades en les guies didàctiques, si considerem que hem d’enfortir 
les relacions personals, o reunir-nos per pregar junts, facilitant un 
espai de tranquil•litat i silenci per estar oberts a l’acció de l’Esperit. 

  Organitzar una activitat de senderisme: convidar la comunitat a una 
experiència fraterna d’escolta activa de la naturalesa, una experiència de 
silenci i trobada amb Déu per aprendre i enfortir l’escolta i acollida a les 
persones. Es pot escollir alguna pista de la fonamentació per ajudar en 
algun moment de reflexió i convidar que cada persona pensi i escrigui un 
compromís personal i un altre per poder 
dur a terme en l’àmbit familiar, 
laboral, en relació amb l’oci, 
que tingui una repercussió 
molt concreta en la 
cura i millora de la 
casa comuna. 

  Organitzar 
alguna activitat 
vinculada a la 
cura de la casa 
comuna per 
tal d’enfortir 
el compromís 
amb la cura 
de la creació 
(https://www.
enlazateporlajustica.
org).
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Cada persona és terra sagrada: 
Defensem el desenvolupament humà 
integral perquè tots som germans 

Prendre partit en la història de la humanitat ens converteix 
en agents de canvi capaços de posar la persona, plena de 
dignitat, al centre de la nostra mirada, paraula i acció.

  Organitzar una visita a algun centre de Càritas o una taula rodona 
on les persones que atenem siguin les protagonistes i puguin compartir 
la seva experiència, convidant persones de la comunitat parroquial, 
de comerços de la nostra localitat, entitats públiques, amb la idea que 
sortim a convidar els altres i fem real la invitació “Veniu i ho veureu”.

  Convocar una taula rodona, debat o conferència juntament 
amb alguna organització amb les que treballem en xarxa per a 
conèixer la importància de la defensa dels Drets de les persones al 
nostre poble o ciutat, al nostre país, en altres països del món.

Alimentar la consciència 
de missió col•lectiva: 
Creatius en el consum  
i en compartir

Estem cridats a combinar creativitat i generositat per a posar l’economia 
al servei de les persones, a practicar la comunicació cristiana de béns 
com a signe del nostre compromís amb la justícia i la solidaritat. 

  Banquet de fraternitat. Organitzar un dinar, degustació o sopar de 
productes de comerç just, o elaborats per persones de diferents cultures de 
la comunitat parroquial o diocesana. Es tracta d’una invitació a compartir 
la taula, la vida, l’aliment, en el marc del consum responsable i just. 

  Organitzar una jornada de jocs populars de diferents llocs del món o de 
jocs cooperatius per enfortir valors comunitaris, de fraternitat, de trobada 
entre persones de la comunitat de diversos llocs i cultures. Es pot organitzar 
a més una venda-degustació de productes de comerç just, o presentar 
alguna iniciativa d’economia solidària que es dugui a terme a la diòcesi. 
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L’arrel del nostre compromís 
està en l’Evangeli: 
Caminar com a místics  
d’ulls oberts

El projecte de vida de Jesús es fonamenta en l’amor a Déu i 
en l’amor a la humanitat. La mística d’ulls oberts ens convida 
a conrear la interioritat per experimentar l’amor a la presència 
de Déu en les persones i en la resta de la creació.

  Formació o xerrada d’algun expert sobre l’origen del nostre compromís i la 
necessitat d’alimentar l’espiritualitat que l’ha d’animar per a seguir creixent 
en la fe i en el compromís amb els més pobres, a l’estil de Jesús de Natzaret.

  Organitzar a la parròquia o a l’arxiprestat una trobada fraterna 
entre els agents de pastoral i els agents de l’acció social per a 
compartir com, plegats, des de la diversitat de carismes i dons, 
poden concretar algun compromís concret per a millorar la vida 
comunitària, la fe i el compromís de la comunitat parroquial. 

  Poden concloure la trobada amb alguna pregària. Es poden 
trobar pistes al Guió litúrgic de Quaresma-Pasqua 2018.

El teu compromís millora el món. 
Celebrem en comunitat. 
 

A més del recurs 
litúrgic del Llibre 
de Quaresma i 
Pasqua d’aquest any, 
proposem realitzar 
un gest senzill que 
animi la celebració, 
ja sigui als temples o en 
altres llocs públics on sortim 
a l’encontre d’altres persones. 
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Proposta de gest 

Amb aquest disseny de peces de puzle on totes poden encaixar entre 
elles, proposem construir un puzle participatiu on a més del logotip de 
la campanya s’inclou un missatge a manera de compromís pres de les 
pistes anteriors. Es poden afegir peces en blanc perquè les persones que hi 
participen escriguin una paraula que signifiqui una millora que cadascú 
pot aportar a la seva vida quotidiana en relació amb els drets humans, 
amb la cura de la creació, amb la integració de les persones migrants i 
refugiades, i amb les realitats que vulguem expressar. Unirem totes les 
peces en un puzle obert on tothom tingui cabuda per a millorar el món. 

Defensa de  
la dignitat  
humana

Obrir camins a 
una economia 
més solidària

Servei de desenvolupament humà integral

Cura  
de la casa 
comuna

El teu compromís 
millora el 

món

Transformació personal  i social

Espiritualitat 
d’ulls oberts
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Racó per pregar i meditar

Compartiu

“Feu això que és el meu memorial”. 
Compartiu el pa, 
el vi i la paraula.
Quan el fracàs
sembli desmembrar-ho tot,
cada persona, cada grup,
com quatre cavalls al galop tirant del vençut
cap als quatre punts cardinals,
quan la desesperació
vagi plegant cada vida aïllada sobre ella mateixa,
contra el propi racó, enganxades les espatlles
contra murs rovellats,
quan els dies passin
arrossegant confusió, estrèpit i consignes,
i impedeixin escoltar
el murmuri de la tendresa
i el passar de la carícia,
quan la ventura
et trobi
i vulgui barrar la teva porta
sobre tu mateix,
com es tanca en secret una caixa forta,
quan esclati
la festa comuna
perquè va caure una reixa
que capturava l’aurora,
llueix més justícia,
i la solidaritat creix,
reuniu-vos i escolteu,
compartiu el pa, compartiu el vi,
deixeu brollar la felicitat comuna i substancial,
el futur amagat
en aquest record meu
inesgotablement meu.

Benjamín González Buelta, sj.
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Déu d’amor, 
mostreu-nos el nostre lloc en aquest món
com a instruments del vostre afecte
envers tots els éssers d’aquesta terra,
perquè cap d’ells no és oblidat davant vostre.
Il•lumineu els amos del poder i del diner
perquè es guardin del pecat de la indiferència,
estimin el bé comú, promoguin els febles,
i tinguin cura d’aquest món que habitem.
Els pobres i la terra estan clamant,
Senyor, preneu-nos a nosaltres amb el vostre poder i la vostra llum,
per a protegir tota vida,
per a preparar un futur millor,
perquè vingui el vostre Regne
de justícia, de pau, d’amor i de bellesa.
Lloat sigueu.
Amén.

(Francisco, encíclica Laudato si’, n.246).

Enamora’t!

Res no pot ser més important que trobar Déu.
És a dir, enamorar-te d’Ell
d’una manera definitiva i absoluta.
Allò del que t’enamores 
atrapa la teva imaginació,
i acaba per anar deixant petjada en tot.
Serà el que decideixi que és
el que et lleva del llit al matí,
què fas amb els teus capvespres,
en què utilitzes els teus caps de setmana,
el que llegeixes, el que coneixes,
el que trenca el teu cor,
i el que t’esglaia d’alegria i gratitud.
Enamora’t! Roman en l’amor!
Tot serà d’una altra manera.

Pedro Arrupe
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Segueix-nos al  facebook.com/caritas.espanol i al  @_CARITAS

Càritas
www.caritas.es
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