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200 anys al servei de la missió

«La nostra fe no es pot quedar tancada en nosaltres. Hem de sentir-nos missioners, avui 
especialment, amb els que ho són terres enllà i pregar per ells: pel sacrifici de les seves vides, pel 
seu treball no exempt d’esforç, penúries i persecucions. La nostra almoina també és necessària: 
els missioners atenen incomptables necessitats materials, intentant millorar les situacions 
precàries que es troben.»

«Déu ha posat en el meu camí  
moltes persones a les quals estimar i servir,  

i de les quals rebo infinit amor.»

«Em preocupo de les persones, de la seva fe 
i del seu benestar.»

Com podem col·laborar amb els missioners?
• Pregant: per l’evangelització que realitzen

• Econòmicament: a través de les Obres Missionals Pontifícies 

Col·labora!

«La pobresa colpeja fort. Tant que, per molt  
que et preparis, commociona.»

Nieves González, missionera a Bolívia

Paul Schneider, missioner a Etiòpia

Julián Díez, missioner a Haití

Per a més informació sobre la campanya del Domund visita el nostre blog
http://missions-terrassa.blogspot.com.es/



COL·LABORA AMB EL DOMUND

Si ens faciliteu les vostres dades, us enviarem el rebut corresponent dels vostres donatius  
i podreu de duir -los de la declaració de l’IRPF segons la legislació vigent.

Nom

Cognoms

NIF

Adreça 

Codi Postal Telèfon 

E-mail

Forma de col·laboració

Podeu fer el vostre donatiu a:
• La vostra parròquia
• Al compte d’Obres Missionals Pontifícies:

ES58-2100-3385-3322-0013-3210 
(CaixaBank)

!
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Para más información sobre la campaña del Domund visita nuestro blog
http://missions-terrassa.blogspot.com.es/

«Nuestra fe no puede quedar encerrada en nosotros. Hoy, especialmente, hemos de sentirnos 
misioneros, junto a los que lo son lejos y rezar por ellos: por el sacrificio de sus vidas, por su trabajo 
no exento de esfuerzo, penurias y persecuciones. Nuestra limosna también es necesaria: los 
misioneros atienden incontables necesidades materiales, intentando mejorar la precariedad 
que se encuentran.»

«Dios ha puesto en mi camino  
muchas personas a las que amar y servir,  

y de las que recibo infinito amor.»

«Me preocupo de las personas, de su fe 
y de su bienestar.»

«La pobreza golpea fuerte. Tanto que,  
por mucho que te prepares, conmociona.»

Nieves González, misionera en Bolivia

Paul Schneider, misionero en Etiopía

Julián Díez, misionero en Haití

¿Cómo podemos colaborar con los misioneros?
• Orando: por la evangelización que realizan

• Económicamente: a través de las Obras Misionales Pontificias

¡Colabora!


