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Les morts violentes de diversos missioners espanyols aquests últims
mesos els han posat, desgraciadament, d’actualitat. Hi ha moltes més
raons per les quals mereixen ser coneguts els 11.000 missioners
espanyols, i la missió de l’Església catòlica.
El Papa Francesc ens ha donat una ocasió magnífica a l’octubre 2019,
per a donar a la Missió el protagonisme que mereix. Ha demanat que
aquest mes d’octubre sigui un Mes Missioner Extraordinari, dedicat
d’una forma especial a les missions. En aquest mes destaca especialment la Jornada del Domund del 20 d’octubre.
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Un Domund Extraordinari
per a un Mes Missioner Extraordinari
Com cada any, l’Església celebra a tot el món de forma simultània un dia dedicat a pregar per la
missió de l’Església i a ajudar els missioners. És la Jornada Mundial de les Missions -més coneguda a Espanya com Domund-, que tindrà lloc el diumenge 20 d’octubre.
Aquest any, el Domund es celebra en el marc del Mes Missioner Extraordinari, convocat pel
Papa Francesc per a octubre de 2019, amb el lema “Batejats i enviats, l’Església de Crist en missió en el món”.

Per què un Mes Missioner Extraordinari (MME)?
Perquè es compleixen 100 anys de la carta Maximum Illud, de Benet XV, considerada com la carta magna de les missions modernes. Després de la Primera Guerra Mundial, el Papa va donar un impuls a les
missions. Va defensar la separació de les missions del colonialisme (fins al moment, els missioners eren
reconeguts com a agents estrangers dels països d’origen); i va reivindicar el protagonisme de les Esglésies
locals en les missions, i de la formació de les vocacions natives.

Per a què un MME?

Per renovar la consciència de que tots els batejats
són missioners, només pel fet de ser-ho.

Per a posar a tota l’Església en estat permanent de
missió: la missió és un mirall, en el que totes les
accions de l’Església s’han de mirar.

Com celebrar-ho el MME?
El Papa Francesc ha encomanat a Obres Missionals Pontifícies (OMP) l’organització d’aquest Mes.
OMP és una xarxa mundial al servei del Papa per a donar suport a la Missió universal de l’Església, amb
la pregària i la caritat missionera.
No vol que s’imposin activitats des de dalt, sinó que cada parròquia, congregació, moviment a tot el món
ho celebri amb creativitat.
Des de Roma s’ha elaborat la Guia pel Mes Missioner Extraordinari, i la pàgina web www.october2019.va, per a inspirar a les Esglésies locals. A més, hi haurà actes a l’octubre.
A Espanya, la Direcció Nacional d’OMP ha organitzat un Congrés Nacional de Missions (19-22
de setembre).
Cada diòcesi ho celebrarà amb diverses iniciatives.
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Les missions
La Missió de l’Església és universal, i no té fronteres. No obstant això, hi ha zones en les quals
l’Església està en els seus inicis, que requereixen una atenció especial, com si de nounats es
tractessin. Són els Territoris de Missió o missions, on és necessària l’ajuda personal dels missioners i l’ajuda econòmica de l’Església universal.
Aquests Territoris depenen de la Congregació per a l’Evangelització dels Pobles -un dels dicasteris de la Santa Seu-. Una vegada que creixen i es fan autònoms, deixen de pertànyer a aquesta
categoria, i passen a ser diòcesis normals.

Hi ha 1.111 Territoris de Missió.
Representen un terç de les diòcesis del món.
Gairebé la meitat de la població mundial viu en els Territoris de Missió.
A les missions se celebra un de cada tres baptismes del món.
Més de la meitat de les escoles de l’Església Catòlica estan a les missions.

Territoris de Missió del mon
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Evolució de les missions en 30 anys
Després de la Maximum Illud, el centenari de la qual se celebra amb el Mes Missioner Extraordinari, l’Església va viure un impuls missioner. A continuació, oferim dades que mostren l’evolució
dels Territoris de Missió en els últims 30 :
Evolució general dels Territoris de Missió
Nº TERRITORIS
SUPERFÍCIE
POBLACIÓ
CATÒLICS
BAPTISMES A L’ANY
PREVERES
RELIGIOSES
RELIGIOSOS
SEMINARISTES

1989

2015

929
58.530.398 km2
2.260.463.099
116.563.204
3.605.489
46.932
116.688
13.345
17.309

1.111
58.527.724 km2
3.360.359.127
274.383.065
4.857.117
88.138
175.952
22.749
27.834

Ha canviat el rostre de l’Església universal. Al 1989, de cada 100 catòlics, 9 eren africans. A
l’actualitat, aquesta xifra s’ha duplicat: de cada 100 catòlics, 18 són africans.
El nombre de catòlics a Àsia i Oceania s’ha multiplicat: al 1989 eren 80.678 i 6.957, respectivament. A l’actualitat sumen 145.448 i 10.644.
Europa ha deixat de tenir Territoris de missió.
A les missions, la població s’ha multiplicat per 1,48; mentre que els catòlics ho han fet per
2,35
S’han multiplicat les vocacions natives.
En aquests 30 anys, l’Església ha obert a les missions 21.092 institucions socials (hospitals,
orfenats, leproseries, etc.) i 72.295 institucions educatives. Per fer-nos una idea de la magnitud, és com si hagués obert al dia 2 institucions socials i 6 institucions educatives.

Evolució de la tasca educativa i assistencial de l’Església a les missions
OBRES SOCIALS
ÀFRICA
AMÈRICA
ÀSIA
EUROPA
OCEANIA
TOTAL

1989
3.378
491
1.746
6
185
5.806

2015
13.644
867
11.920
467
26.898

OBRES EDUCATIVES

DIFERÈNCIA
10.266
376
10.174
-6
282
21.092

1989
28.369
2.318
14.939
1
1.278
46.905

2015
80.152
2.428
31.979
4.641
119.200

DIFERÈNCIA
51.783
110
17.040
-1
3.363
72.295

Tot aquest treball pastoral i assistencial de l’Església necessita suport econòmic.
L’Església és catòlica i universal, tots els catòlics del món donen suport a aquesta tasca. Com? A través de les Obres Missionals Pontifícies (OMP). No es tracta
d’una ONG que ajuda a l’Església, sinó que és l’Església mateixa.
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Els comptes del Domund
Donat l’ingent treball de l’Església missionera, el Papa demana que les col·lectes del dia del
Domund a tot el món es destinin a Obres Missionals Pontifícies (OMP), perquè ho distribueixi
entre tots els Territoris de Missió, en un signe de catolicitat, és a dir, d’universalitat.
Així, de forma semblant al que fa un Estat en repartir els impostos, l’Església dóna suport equitativament a totes les missions, sense importar la congregació o nacionalitat dels seus missioners,
i; a la vegada, com un pare o mare de família, ajuda amb una cura especial a les que tenen més
necessitats.
Col·lectes del
DOMUND
a 120 països

Creació del
Fons Universal de
Solidaritat

Assamblea d’OMP
a Roma. Distribució
ajudes

Enviament dels diners
des de cada país als
territoris de Missió

Les ajudes de OMP són el manteniment anual que reben els territoris de missió per part del Papa. És com
un degoteig periòdic, que fa possible la presència de l’Església en aquestes zones.
Aquests són alguns exemples:

Casa pels missioners a Puyo
(Equador). Visiten 20 comunitats a la
setmana. Amb ella, podran romandre
més temps a les comunitats.
18.000$

Construcció de la catedral de
Morondava, (Madagascar).
Els fidels no cabien
a la catedral anterior.
90.000$

Gràcies a la generositat dels espanyols
Al 2018, els espanyols van enviar a les missions 11.726.397,58€, que van estar recaptats a la Jornada del
Domund del 2017, i al llarg de tot un any amb donatius periòdics, llegats, etc.

Diners enviats: 11.726.397,58€
Projectes finançats: 599
Territoris atesos: 187
Països beneficiats: 68
Projectes per categories:
26% o 26% projectes ordinaris (sosteniment general de les missions)
17% projectes de catequesis (formació de catequistes natius)
57% projectes extraordinaris (construccions, vehicles, equipament…)
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Els missioners
Tots els cristians estan cridats pel seu baptisme a sortir i anunciar l’Evangeli. Molts d’ells són enviats a anunciar-ho fora del seu país d’origen, com el que es coneix com a “missió ad gentes”.
Responen a la crida de Jesús “Aneu per tot el món i proclameu la Bona Nova a tota la creació” (Mc
16,15). Són un model per a tots els cristians en aquest Mes Missioner Extraordinari.

Els missioners espanyols
Hi ha missioners de totes les nacionalitats que lliuren la seva vida en les missions. Espanya és un gran
bressol missioner, al llarg de la història ha lliurat grans missioners. En l’actualitat hi ha prop de 11.000
missioners espanyols en el món, segons les dades registrades a la base de dades d’Obres Missionals
Pontifícies Espanya.:

Per sexe:

Per condició eclesial:
0,94% bisbes
8,28% laics

45% homes

55% dones

33,93% preveres
(dels quals el 73%
pertanyen a una
congregació
religiosa)
56,85%
consagrats/des

Per continent
4,67% Àsia

0.25% Oceania

8,64% Àfrica

35,48% Europa

50,96% Amèrica

Els missioners espanyols estan a 134 països. El país amb més missioners espanyols és
Perú (745)
Unes 387 institucions envien missioners a la missió.
Hi ha gairebé un centenar de missioners que han estat consagrats bisbes en la missió.

Daniel Mateos és prevere a Angola.
És madrileny, i pertany
al Camí Neocatecumenal.

Isabel Fernández és metge en un
hospital a Camerun. És gaditana i
esclava del Sagrat Cor de Jesús
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El Domund del Sínode de l’Amazonia
El Papa Francesc ha volgut que a l’octubre es celebri, coincidint amb el Mes Missioner Extraordinari, el Sínode de l’Amazonia. Tindrà lloc a Roma, del 6 al 27 d’octubre, sota el títol Amazonia:
Nous Camins per a l’Església i per a una Ecologia Integral.
És un esdeveniment plenament missioner:

Dades de les missions
La Panamazonia està formada per nou països: el Brasil, Bolívia, Colòmbia, l’Equador, el Perú, Veneçuela,
Suriname, Guaiana i Guaiana Francesa. La població d’aquest vast territori és de prop de 34 milions d’habitants, dels quals més de tres milions són indígenes, pertanyents a més de 390 grups ètnics.

11 bisbes missioners espanyols assistiran al Sínode de l’Amazonia.
Hi ha 26 Territoris de Missió a l’Amazones. Són un terç dels Territoris de Missió que hi ha
a Amèrica.
Aquest any, van rebre 1.613.000$ del Fons Universal de Solidaritat de les col·lectes del
Domund 2018 a tot el món. A aquesta xifra, caldria afegir-li el 10% de les col·lectes del
Domund al Brasil -uns 20.000$-, que financen missions a la regió amazònica del país.

VENEÇUELA
2 Territoris de
Missió: Puerto
Ayacucho y Caroní
Ajudes Domund
2018: 82.000$

EQUADOR:
6 Territoris de
Missió: Aguarico,
Méndez, Napo,
Puyo, San Miguel
de Sucumbíos, Zamora a Equador
Ajudes Domund
2018: 489.250$
PERÚ
7 Territoris de Missió: Iquitos, Pucalpa,
Puerto Maldonado,
Requena, San José del
Amazones, San Ramón
i Yurimaguas.
Ajudes Domund 2018:
554.000$

GUYANA
1 Territori de
Missió: Georgetown
Ajudes Domund
2018: 65.500$

COLÒMBIA
4 Territoris de Missió: Inírida, Leticia,
Mitú, Puerto Leguízamo-Solano
Ajudes Domund
2018: 200.750$

BOLÍVIA
4 Territoris de Missió: Beni, Ñuflo de
Chavez, Reyes i
Pando
Ajudes Domund
2018: 156.500$

SURINAM
1 Territori de Missió:
Paramaribo
Ajudes Domund
2018: 87.000$

GUYANA
FRANCESA
1 Territori de Missió: Cayenne
Ajudes Domund
2018: 158.000$

“La nostra Església, nascuda de la
confluència de diverses nacionalitats
indígenes, està cridada a descobrir
les llavors del Verb, no assumides
encara per ella”

Monsenyor Alejandro Labaca, missioner
espanyol màrtir al 1987.
Primer bisbe del vicariat d’Aguarico (Equador)
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La missió és per a tots
“Batejats i enviats, l’Església de Crist en missió pel món”. El lema del Mes Missioner Extraordinari (MME) subratlla que tots els catòlics formen part de la missió de l’Església, Els cristians així
construeixen la família de l’Església, com si d’una cadena es tractés. Basant-se en això, OMP Espanya ha impulsat el concepte “Cadena de Bondats” per a il·lustrar el MME. Aquesta cadena comença en el dia a dia de cadascun, i acaba en la vida dels missioners. Aquesta cadena enllaça
a tots els catòlics en el temps (des dels primers cristians) i en l’espai (fins els confins del món).

Els rapers Grilex i Not
From this World, A la
presentació del rap
“Cadena de Bondats”

Els grups rapers Grilex i Not From This World han posat lletra al Mes Missioner Extraordinari amb
el rap “Cadena de Bondats”. La recaptació generada per les escoltes i els visionats seran donats
a les missions. D’aquesta forma, cada vegada que algú l’escolti, a més de contagiar-se del missatge missioner, estarà fent un petit donatiu a OMP i formant part així de la Cadena de Bondats.

Algunes dades de la cooperació missionera a Espanya
Aquesta cadena de bondats es concreta en diverses formes de donar suport a les Missions. La cooperació pot ser econòmica -ja s’han facilitat les dades-, personal,o espiritual. Encara que és difícil de mesurar,
aquests són algunes dades representatives d’aquesta cadena de bondats a Espanya:

69 delegacions diocesanes de missions
643 voluntaris en les delegacions diocesanes de missions
65.000 malalts missioners
240.000 persones que van participar en alguna activitat missionera a les diòcesis
3.323 persones que han assistit a algun curs de formació missionera
139 vigílies d’oració missioneres
119 trobades d’oració en monestirs
30.000 participants en les Javieradas
Incomptables pregàries i sacrificis
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Agenda
El Mes Missioner Extraordinari (MME) se celebrarà en tres nivells: internacional (a Roma); nacional (des de la Direcció Nacional d’OMP Espanya) i diocesà. A tots el moment més important serà
la Jornada del Domund, que tindrà lloc el diumenge 20 d’octubre.

Setembre. Preparació del MME

19-22

Nacional

Congrés Nacional de Missions
Lloc: Parròquia San Francisco de Borja
C/ Maldonado, 1. 28006 Madrid

Octubre. MME

1-30
1

Diòcesis

Activitats del MME a les diòcesis espanyoles.
Consultar a www.omp.es

Vaticà

Inauguració del MME
Lloc: per determinar
Hora: per determinar

Diòcesis

Vigílies de pregària d’inauguració del MME
Consultar a www.omp.es
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Vaticà

Rosari Missioner Mundial
Lloc: Basílica Santa Maria la Major
Hora: 15:00

15

Nacional

20

Jornada del Domund

Roda de premsa Domund
Lloc: per determinar
Hora: 11:00

Vaticà

Eucaristia
Lloc: per determinar
Hora: per determinar

31

Nacional y
Diòcesis

Celebració del Domund a totes les parròquies, i
recaptació en favor de les Missions

Diòcesis

Clausura del MME
Consultar www.omp.es
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