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«Batejats i enviats: l’Església de Crist en missió en el món.»
Papa Francesc

Què és el Domund?
El Diumenge Mundial de les Missions (DOMUND) és el dia en que l'Església universal, d'una
manera concreta, promou l'esperit missioner i resa i col·labora econòmicament a favor de
l'activitat evangelitzadora dels missioners i missioneres.
«L'Església no té una altra raó de ser sinó la de fer partícips a tots els homes de la redempció
salvadora, dilatant per tot el món el regne de Crist». (Papa Pius XI, Rerum Ecclesiae,1926)
Qui són els missioners i missioneres d'avui?
Tot batejat està cridat a viure i proclamar l'evangeli de Jesucrist –ser missioner- donant-lo a
conèixer a aquells més propers. No obstant això, entenem per missioners els sacerdots,
religiosos/es i laics que han estat enviats, per un període de temps determinat o per a tota la
vida, a països on encara no s'ha fet el “primer anunci” de l'Evangeli o a comunitats cristianes que
estan en els seus inicis.
Què fan els missioners?
Els anuncien la Bona Nova en la seva pròpia llengua, respectant les seves tradicions, i miren
d'integrar la seva forma de pensar en l'Evangeli. També assumeixen responsabilitats de projectes
educatius, sanitaris, i de promoció social de les persones i dels pobles on resideixen.
Com podem col·laborar amb ells?
-Pregant, perquè Déu fecundi amb la seva gràcia la tasca que gratuïtament realitzen.
-Econòmicament, a través de les Obres Missionals Pontifícies, organisme de l'Església que, per
encàrrec del Papa, distribueix equitativament els donatius dels fidels entre els territoris de
missió. Sense aquestes ajudes no seria possible la realització de l’activitat missionera i pastoral.
Aquestes esglésies necessitades constitueixen aproximadament el 40% de l'Església Catòlica.






Aquest 20 d’octubre... passa a l’acció!

«Perquè ha de ser home de Déu qui a Déu ha de predicar»
(Del missatge del Papa Francesc per la Jornada Mundial de las Missions)

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

ŚƚƚƉ͗ͬͬŵŝƐƐŝŽŶƐͲƚĞƌƌĂƐƐĂ͘ďůŽŐƐƉŽƚ͘ĐŽŵ͘ĞƐͬ



Pàg. 4

església diocesana de terrassa

full dominical 20 d’octubre de 2019

«Porque ha de ser hombre de Dios quien a Dios ha de predicar.»


(Del mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Misiones)
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Este 20 de octubre... ¡pasa a la acción!

✁
COL·LABORA AMB EL DOMUND
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)

Si ens faciliteu les vostres dades, us enviarem el rebut corresponent dels vostres donatius i podreu
deduir-los de la declaració de l’IRPF segons la legislació vigent.
Nom
Cognoms
NIF
Adreça
Codi Postal
E-mail

Telèfon

