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Domingo Mundial de las Misiones (Domund) es el día en que, de un modo especial,  
la Iglesia universal REZA por los misioneros y COLABORA con las misiones.

¿CÓMO COOPERAR?
Cooperación personal. Es la forma de colaboración que realizan los misioneros enviados por la Iglesia  
a todo el mundo para hacer presente el Reino de Dios hasta los confines de la tierra.

Cooperación espiritual. Es la colaboración de todos los fieles al escuchar y meditar la Palabra de Dios,  
y al rezar por los misioneros. La oración es el don y la fuerza que necesita la Iglesia para desarrollar 
su labor misionera. 

Cooperación  material. Es la colaboración económica de quienes comparten lo que tienen para hacer  
posible el funcionamiento y desarrollo de proyectos sociales y de evangelización.

DOMUND

«De pequeño decía que quería ser misionero, entre otras muchas cosas... Llevar el Amor de Dios por todas partes, especialmente a los lugares más lejanos, donde no tienen quién les haga presente la Buena Nueva del Evangelio. Ser portador de esperanza, de luz, de amor, del sentido de la vida, de la felicidad auténtica. Aquí estoy viviendo el ser “diocesano” de Terrassa, y os puedo asegurar que me siento muy unido a la diócesis, a pesar de la distancia,  y respirando a pleno pulmón Iglesia universal.»
Mn. Xavier Serra 

Misionero en la diócesis  
de Canaima (Venezuela)



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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COM COOPERAR?
Cooperació personal. És la forma de col·laboració que realitzen els missioners enviats per l’Església 
a tothom per a fer present el Regne de Déu fins arreu del món.

Cooperació espiritual. És la col·laboració de tots els fidels en escoltar i meditar la Paraula de Déu,  
i en resar pels missioners. L’oració és el do i la força que necessita l’Església per a desenvolupar la 
seva tasca missionera. 

Cooperació material. És la col·laboració econòmica dels qui comparteixen el que tenen per a fer 
possible el funcionament i desenvolupament de projectes socials i d’evangelització.

« De petit deia que volia ser missioner, entre moltes altres coses... Portar l’Amor de Déu a tot arreu, especialment als llocs més llu-nyans, on no tenen qui els faci present la Bona Nova de l’Evangeli. Ser portador d’esperança, de llum, d’amor, del sentit de la vida, de la felicitat autèntica. Aquí estic vivint el ser “diocesà” de Terrassa, i us puc assegurar que em sento molt unit a la diòcesi, malgrat la  distància, i respirant a ple pulmó Església univsersal.»
Mn. Xavier Serra 

Missioner a la diòcesi  
de Canaima (Venezuela)

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


