El 18 d'octubre és el DOMUND. És el dia en
què l'Església prega especialment per la causa
missionera, i ens recorda que tots estem cridats
a participar activament en la missió.

Representen un terç de les diòcesis del món

En ells viu gairebé la meitat de la població mundial

Allí l'Església sosté 26.900 institucions socials i sanitàries,
i 119.200 escoles

En els últims 30 anys, l'Església ha obert en aquests territoris
una mitjana de 2 institucions socials i 6 escoles al dia

El Papa compta amb Obres Missionals Pontifícies
per a sostenir aquesta presència i tasca de
l'Església a través de la col·lecta del DOMUND.

"La celebració del Domund significa
reafirmar com l'oració, la
reflexió i l'ajuda material
de les seves ofrenes són
oportunitats per a participar activament en
la missió de Jesús
a la seva Església".
Francesc,
Missatge Domund 2020

Aquesta cadena segueix oberta avui, i tots
estem cridats a unir-nos als noms d'Alfonso, de
Juan Pablo i María...
La teva signatura és imprescindible
per al tractament de les dades

Signatura del benefactor

NOTA: Mitjançant aquest formulari, presta el seu consentiment perquè les dades personals que faciliti a Obres Missionals Pontifícies siguin tractats únicament per gestionar
els seus donatius i poder comunicar-nos amb vostè. No se cediran a tercers excepte obligació legal, i pot, en tot moment, accedir, rectificar i suprimir les dades, juntament amb
altres drets, com s'explica en la informació addicional sobre privadesa disponible a la
nostra pàgina web: www.omp.es/politica-proteccion-datos/.

*No oblidi emplenar els camps marcats amb asterisc. Són obligatoris per poder desgravar el seu
donatiu a la declaració de la renda. Les aportacions realitzades a les entitats sense ànim de
lucre contemplades per la Llei 49/2002 podran donar dret a una deducció en l'IRPF

(Per enviar, humitejar aquesta zona, doblegar, pegar i tallar per la línia de punts)

Informació (herències, llegats...): 91 590 27 80 - dir.nal@omp.es

Donatiu web: www.omp.es (fes clic a “Haz un donativo”)

Signatura del titular del compte

Domicilio un pagament de .................................... euros:
Mensual
Trimestral
Semestral
Anyal
IBAN: ......................................................................................

*Sr/Sra:........................................................... *NIF: ...........................
Domicili: ........................................... N.º .... Piso: ...... C.P.: ..........
Localitat: ............................................. *Província: .........................
E-mail ................................................................................................
Amb una aportació de:: ........................................................... euros

Vu l l p a r t i c i p a r e n e l D O M U N D 2 0 2 0

Amb el meu donatiu

.
. Bankia - ES74 2038 1027 5860 0075 5830

A través d'ells, l'Església pot presentar la Bona
Notícia a tot el món i estar amb els qui més
sofreixen, també en aquests temps de la pandèmia del COVID-19.

Amb el meu temps i
el meu lliurament personal

Transferència bancària als següents comptes de OMP::
Banco Santander - ES32 0049 5117 2821 1009 4950

Hi ha zones del món on la missió de l'Església es
troba amb serioses dificultats per a seguir endavant per falta de mitjans personals i econòmics.
Són els "territoris de missió":

Xec bancari adjunt a “Obres Missionals Pontifícies”

Des que Jesús va enviar als seus deixebles per a
ser els seus testimonis fins al confí de la terra, la
història de l'Església s'ha anat entreteixint amb
milers d'enviaments de missioners.

ENVIAMENT

Amb la meva oració i oferiment

