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18 d’octubre: DOMUND
Què és el Domund?
Domund (DOMINGO Mundial de les missions) és el dia internacional en el qual tota
l'Església prega especialment per la causa missionera, i organitza una col·lecta per a
col·laborar amb ella. En el Domund es recorda la implicació de tots els cristians en la
missió de l'Església. El lema d'aquesta jornada és "Aquí em tens, envia-m’hi". Pág. 4, i
té especial sentit en la crisi sanitària del COVID-19. Pág 3.

Qui participa?
Tots els cristians estan cridats a participar activament en la missió de l'Església. No
és cosa d'uns pocs -els missioners-, sinó que tots estem cridats a dir "Aquí em tens,
envia-m’hi". No és només "col·laborar amb" la missió, sinó "participar en" ella. Hi ha tres
formes d’unir-nos a la missió i viure-la en primera persona:

Amb temps
Els missioners i els
voluntaris.
Pág. 5

Amb diners
Sosteniment econòmic
de les missions.
Pág. 6-7

Amb la pregària
Oferiment de peticions
i sofriments
Pág. 8

On van els diners del domund?
Amb el recaptat en el Domund se sosté la presència de l'Església en els 1.115 Territoris de Missió; és una manera d'ajudar a totes les diòcesis missioneres alhora. Pág. 6.
L'ajuda del Domund és el suport anual que permet que l'Església pugui presentar la
Bona Notícia a tot el món, i estar amb els qui més sofreixen, també en aquests temps
de pandèmia del COVID-19. Pág. 3

Qui ho organitza?
Obres Missionals Pontifícies (OMP) és el instrument oficial de l’Església que se encarrega del sosteniment dels Territoris de Missió. Una de les quatre obres que formen
aquesta institució, anomenada "Obra de la Propagació de la fe", és la que organitza
aquesta jornada. La seva fundadora, Pauline Jaricot, serà pròximament declarada
beata Pág. 8

“La celebració del Domund significa reafirmar com
l’oració, la reflexió i l’ajuda material de les seves
ofrenes són oportunitats per participar activament en
la missió de Jesús en la seva Església”.
Francesc. Missatge Domund 2020
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El Domund del coronavirus
El Domund d'enguany se celebra en un context de crisi sanitària i econòmica
mundial. En aquestes circumstàncies s'ha posat de manifest que el paper de
l'Església és crucial pels més necessitats en països d'Àfrica, Àsia i Amèrica. Allí
l’Església està a primera línia en la lluita contra el virus, la pobresa i la fam. El Domund és una oportunitat per recolzar el seu treball, i aconseguir que les diòcesis
puguin seguir obertes en aquesta crisi sanitària.
Aquesta situació urgeix als cristians a fer més patent, si és possible, el seu compromís amb la missió en aquest Domund.

"Comprendre el que Déu ens està dient en aquests
temps de pandèmia també es converteix en un desafiament per a la missió de l'Església".
Francesc. Missatge Domund 2020

QUE EL COVID-19 NO FRENI EL TEU DONATIU
L'emergència sanitària ha provocat que no es puguin fer les
col·lectes amb normalitat en les
misses i els col·legis. Per això,
des d'Obres Missionals Pontifícies ens recorden que existeixen
moltes maneres de col·laborar,
més enllà de les vies habituals.
Aquest Domund del coronavirus, que el teu donatiu no es
quedi a casa.

•
•
•
•

Per Bizum:
00500
Per transferència:
Destinatari. Obras Misionales Pontificias
ES32 0049 5117 2821 1009 4950
Per telèfon:
91 590 00 41 (9:00-14:00)
Per la web:
Targetes de crèdit i Paypal
www.domund.es

"En aquest context de pandèmia, la pregunta que Déu
fa: «A qui enviaré?», es renova i espera la nostra resposta generosa i convençuda:
«Aquí em tens, envia-m’hi!»
Francesc. Missatge Domund 2020
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"Aquí em tens, envia-m’hi"
Antonio, Alfonso, Juan Pablo i María, Pablo i Rosario van dir en el seu dia: "aquí
em tens, envia-m’hi", i van ser enviats a diòcesis que depenen pel seu sosteniment de les aportacions del Domund. Aquestes ajudes permeten la seva subsistència i que en elles puguin treballar els missioners. Els enviats als Territoris de
Missió compten amb qui participa cada any en el Domund amb el seu temps, el
seu donatiu i la seva pregària.

Alfonso Tapia
Sacerdote diocesano

Antonio López
Hermano Corazonista
Missioner a San Ramón (Perú) a la selva
amazònica. Atén espiritualment a la població
dispersa en aldees. El vicariat de San Ramón rep cada any de mitja 69.000$.

Missioner a Port-Vila (Vanuatu), a Oceania.
Els corazonistas gestionen allí una escola de
formació professional. La diòcesi de Port-Vila rep cada any de mitja 85.300$.

Juan Pablo Trenor y
María Martínez
Camino Neocatecumenal
Rosario García
Esclava del Sagrado Corazón
de Jesús
Missionera a Yaoundé (Camerún). És metge, i la seva congregació dirigeix un hospital
a Bikop, en mig de la selva. La diòcesi de
Yaoundé rep cada any de mitja 133.000€.

Família en missió amb 5 fills a Arusha (Tanzània). Publicista ell i fisio ella, ho han deixat tot
per anunciar l’Evangeli. La diòcesi d’Arusha
rep cada any de mitja 114.000$.

Missioner a Wakayama (Osaka, Japó). Presenta el missatge cristià a una població
on només el 0,4% són catòlics. La diòcesi
d’Osaka no necessita ajuda econòmica,
però sí oració i missioners.

Pablo Seco
Sacerdote diocesano

CONEIX LES SEVES HISTÒRIES A
www.domund.es
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Col·laborar amb... temps
La cooperació personal és una forma de col·laborar amb la missió. Pot ser parcial
(voluntaris) o de per vida (missioners).

Els voluntaris
A la missió: cada any, des d’Espanya, unes 10.000 persones -especialment joves-,
dediquen el temps de les seves vacances a fer una experiència missionera. En molts
casos això es converteix en un voluntariat recurrent, i de més duració.
A Espanya: En l’actualitat hi ha 1.631 voluntaris a les delegacions diocesanes de
missions, i a les parròquies, treballant en la sensibilització missionera, i en el funcionament de la "missió de rereguarda".

Els missioners
Tots els cristians, pel seu baptisme –com ja veiérem l’any passat en el Mes Missioner
Extraordinari-, estan cridats a ser missioners en tots els àmbits de la seva vida. Alguns
són cridats d’una forma particular a deixar-ho tot i sortir a la missió ad gentes, fora de
les seves fronteres. Són un testimoni per a tots els cristians, que ens recorda aquesta
dimensió essencial del seu ADN.
Espanya és un dels països que més missioners té:
•

A la base de dades d’OMP, hi ha registrats 10.893 missioners*. D’ells, 7.792 están
en desti, i 3.101 a Espanya, col·laborant amb l’animació missionera o a l’espera
de noves destinacions.
• Els missioners espanyols estan a 135 països. El país amb més missioners espanyols és Perú (727).
• Unes 387 institucions envien missioners a la missió, cada una amb un carisma
diferent, però en comunió.
*Malgrat els esforços, són xifres per sota del còmput complert, amb dades en contínua evolució, entre altres raons
per la mobilitat dels missioners.

6,37%
13,83%
68,23%

46%

54%
93 bisbes

11,22%
0,35%

589 preveres diocesans
2.008 preveres religiosos
4.421 consagrats/es
681 laics/es

"Déu continua buscant a qui enviar al món i a cada poble per testimoniar el seu amor".
Francesc. Missatge Domund 2020
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Col·laborar amb... diners
La cooperació económica és una altra forma de col·laborar activament amb la
missió. Amb el donatiu, també som missioners. Quin és el seu destí? Els Territoris
de Missió.

Els territoris de missió
Hi ha zones del món on la missió de l’Església es troba amb serioses dificultats per
continuar endavant per manca de mitjans personals i econòmics. Són els "Territoris
de Missió". El Papa compta amb Obres Missionals Pontifícies per a sostenir aquesta
presència i tasca de l’Església mitjançant la col·lecta del Domund.
Territoris de Missió al món

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Hi ha 1.115 Territoris de Missió.
Representen un terç de les diòcesis del món.
Gairebé la meitat de la població mundial viu en els Territoris de Missió (44,82%).
En les missions es celebra un de cada tres baptismes del món.
Un prevere en un Territori de Missió atén a més del doble de habitants que un
altre prevere de l’Església Universal.
L’Església té una gran capil·laritat: arriba a les aldees més remotes.
Més de la meitat de les escoles de l’Església Catòlica estan a les missions: allí hi
ha 119.200 escoles.
El 26% del treball social de l’Església universal es desenvolupa en els Territoris de
Missió: allí hi ha 26.898 institucions socials (hospitals, orfenats, residències de
gent gran...).
En els últims 30 anys, l’Església ha obert de mitja 2 institucions socials i 6 institucions educatives al dia a les missions.

“La caritat, que s’expressa en la col·lecta del Domund,
té com objectiu recolzar la tasca missionera realitzada en nom meu per les Obres Missionals Pontifícies”.
Francesc. Missatge Domund 2020
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La guardiola a la que tots aporten
El sosteniment d’aquests Territoris de Missió és possible gràcies a la col·lecta del Domund que es realitza a tot el món. Tots els països -inclosos els que rebran diners- fan
les seves aportacions, i amb tot el recaptat es forma un Fons Universal de Solidaritat,
simulant una gran guardiola internacional del Domund, que es posa a disposició de la
Santa Seu:

Àfrica
Amèrica
Asia
Europa
Oceania
TOTAL

Aportacions al Fons 2020
Amb el recaptat al 2019
1.940.125,49€
35.709.541,57€
7.502.614,01€
31.540.110,97€
1.083.740,04€
77.776.132,07€

Aquests diners es divideixen de forma equitativa entre els 1.115 Territoris de Missió.
El Domund es converteix en el gran pulmó de l’Església missionera, ja que cada any
envia a les diòcesis una ajuda fixa, com símbol d’unitat dels catòlics de tot el món, que
es preocupen dels seus germans més necessitats.
Amb aquests diners es manté la vida ordinària dels territoris de missió, i es surt al
rescat de les necessitats extraordinàries. No es tracta només de fer projectes, sinó de
possibilitar que existeixi l’Església en aquests Territoris.

Generositat dels espanyols
Espanya és, després d’Estats Units, el segon país del món que més col·labora amb
el Domund. Junts aporten més de la meitat del Fons (13,5% i 38,7% respectivament).
•
•
•
•
•

Diners enviats al 2019 per Espanya: 10.527.782,81€
Projectes finançats: 439
Territoris atesos: 149
Països beneficiats: 39
Projectes per categories:
30% projectes ordinaris (sosteniment general de les missions)
21% projectes de catequesis (formació de catequistes en T. de Missió)
49% projectes extraordinaris (Construccions, vehicles, equipament…)
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Col·laborar amb... LA PREGÀRIA
A més de la col·laboració personal i econòmica, hi ha un altra manera d’unir-se
a la missió universal de l’Església: la cooperació espiritual. Santa Teresita de Lisieux, patrona de les missions, va demostrar que no calia sortir d’un convent per
ser una gran missionera. Concretament en l’oració i l’oferiment dels sofriments
de cada dia per l’evangelització del món. Tots els cristians estan cridats a unir-se
a ella, mitjançant pel que es coneix com "la comunió dels sants".

La pregària per les missions té moltes formes:
petició diària, vigílies d’oració, rosari missioner ...

Més de 60.000 malalts
missioners ofereixen els
seu dolor i sofriments per
la Missió.

Més de 700 convents de
contemplatius
preguen
per les missions a
Espanya.

“La pregària és la primera obra missionera
que tot cristià pot i ha de fer,
i és també aquella més eficaç”.
Francesc. Vídeo missatge OMP 2018

una beata, impulsora del domund
missió amb un binomi inseparable:
l'oració, i el donatiu. Tot això viscut
en xarxa, en grups de 10 persones.
El que va començar d'una forma
senzilla al 1822, es va estendre per
tot el món, sota el nom d'Obra de la
Propagació de la Fe. "Precisament
perquè som catòlics no volem sostenir aquesta o aquella missió en
particular, sinó totes les missions
del món", va ser la seva inspiració.
Al 1922, el Papa Pius XI li va donar el
carácter d'obra pontifícia.

El Papa ha aprovat el decret de
beatificació de Pauline Jaricot, una
laica francesa que amb només 23
anys va establir les bases del que
avui coneixem com Domund.
Ella va entendre que la missió era
cosa de tots. Per això, va donar amb
la clau de la participació activa en la

La seva beatificació esdevé per la
guarició miraculosa d'una nena de
3 anys que estava en coma per una
ennuegada. Encara no hi ha data
fixada per a la cerimònia.
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agenda
La celebració del Domund és eminentment diocesana, per això les delegacions
diocesanes de missions organitzen aquesta jornada amb diversos actes. A nivell
nacional, aquests són els esdeveniments que es realitzaran:

EL DOMUND, AL DESCOBERT A BURGOS
"El Domund al descubierto" arriba aquest any a Burgos, amb motiu del VIII Centenari
de la Catedral. Com tots els anys -aquesta és la seva sexta edició-, "El Domund al descubierto" ofereix una exposició amb la que s’acosta la vida missionera de l’Església a
la gent. Aquest any, amb motiu de la crisis sanitària, no s’oferirà l’ampli ventall d’actes
d’edicions anteriors. No obstant, sí es manté el tradicional pregó del Domund, que
aquest any va a càrrec de l’equip de bàsquet de la Lliga ACB San Pablo Burgos C.B. Miraflores.
•
•
•

4-20 octubre: exposició (catedral de Santa María de Burgos)
4 octubre: Missa inaugural, presidida per Mons. Fidel Herráez, Arquebisbe de
Burgos.
14 octubre: Pregó del Domund (Catedral de Santa María de Burgos, 19:00h)

Per més informació i entrevistes:
El departament de comunicació d’Obres Missionals Pontifícies està a
la teva disposició per facilitar la teva feina. Podem oferir-te contactes,
dades, fotografies i recursos. Estem oberts a ajudar-te en el enfoc que
vulguis donar a la informació sobre aquesta Jornada:
Paula Rivas i Javier López
prensa@omp.es
91 590 29 43
www.omp.es/prensa
OMPEspana

@OMP_ES

omp_es

www.domund.es
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