 d’octubr e de  full dominical

església diocesana de terr assa

Pàg. 

«Aquí estoy, envíame»
Dios nos llama constantemente a través del grito de su pueblo sufriente y sigue esperando una respuesta por
nuestra parte.
«AQUÍ ESTOY, ENVÍAME» es el lema escogido por el Santo Padre para esta Jornada de
las Misiones. Con frecuencia nos llegan voces de auxilio de nuestros misioneros y misioneras desde todos los rincones del mundo. El dolor y la muerte provocados por la
Covid-19 nos hace experimentar nuestra fragilidad, vivimos asustados y atemorizados
pero, al mismo tiempo, somos conscientes de que remando en una misma dirección,
encontraremos la salida y la liberación del mal. Esta Jornada de las Misiones es una llamada de Dios y también ha de ser una respuesta nuestra a colaborar con la oración
y la ayuda material a las innumerables necesidades de nuestras iglesias jóvenes de
los territorios de misión.

¡Gracias por vuestra generosidad!
NUESTROS MEDIOS ECONÓMICOS
Las actividades de las OMP en España se pueden realizar gracias a la colaboración económica de todos los fieles
a través de diversos cauces (parroquias, colegios, herencias…).
Ejercicio 2019

Ingresos

Gastos

Resultado

13.755.747,70 €

2.842.885,68 €

10.912.862,02 €

Infancia Misionera

2.694.563,17 €

532.369,25 €

2.162.193,92 €

San Pedro Apóstol

2.581.391, 36 €

510.009,72 €

2.071.381,64 €

19.031.702,23 €

3.885.264,65 €

15.146.437,58 €

Propagación de la Fe

TOTAL

14%
14%
72%

Propagación de la Fe

13.755.747,70 €

Infancia Misionera

2.694.563,17 €

San Pedro Apóstol

2.581.391,36 €

El total de la cooperación económica de España
a la misión en 2019 ha sido de 19.031.702,23 €

Para más información sobre la campaña del Domund visita nuestro blog

http://missions-terrassa.blogspot.com.es/

Pàg. 

església diocesana de terr assa

full dominical  d’octubr e de 

«Aquí em tens, envia-m’hi»
Déu ens crida constantment a través del crit del seu poble afligit i continua esperant una resposta per part
nostra.
«AQUÍ EM TENS, ENVIA-M’HI» és el lema triat pel Sant Pare per a aquesta Jornada de
les Missions. Amb freqüència ens arriben veus d'auxili dels nostres missioners i missioneres des de tots els racons del món. El dolor i la mort provocats per la Covid-19 ens fa
experimentar la nostra fragilitat, vivim espantats i atemorits però, al mateix temps,
som conscients que remant en una mateixa direcció, trobarem la sortida i l'alliberament del mal. Aquesta Jornada de les Missions és una crida de Déu i també ha de ser
una resposta nostra a col·laborar amb l'oració i l'ajuda material a les innombrables
necessitats de les nostres esglésies joves dels territoris de missió.

Gràcies per la vostra generositat!
ELS NOSTRES MITJANS ECONÒMICS
Les activitats de les OMP a Espanya es poden realitzar gràcies a la col·laboració econòmica de tots els fidels a
través de diverses fonts (parròquies, col·legis, herències…).
Exercici 2019

Ingressos

Despeses

Resultat

Propagació de la Fe

13.755.747,70 €

2.842.885,68 €

10.912.862,02 €

Infància Missionera

2.694.563,17 €

532.369,25 €

2.162.193,92 €

Sant Pere Apòstol

2.581.391, 36 €

510.009,72 €

2.071.381,64 €

19.031.702,23 €

3.885.264,65 €

15.146.437,58 €

TOTAL

14%
14%
72%

Propagació de la Fe

13.755.747,70 €

Infància Missionera

2.694.563,17 €

Sant Pere Apòstol

2.581.391,36 €

El total de la cooperació econòmica d’Espanya
a la missió el 2019 ha estat de 19.031.702,23 €

✁
COL·LABORA AMB EL DOMUND
Forma de col·laboració
Podeu fer el vostre donatiu a:

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

• La vostra parròquia
• Al compte d’Obres Missionals Pontifícies:

ES58-2100-3385-3322-0013-3210
(CaixaBank)

Cognoms
NIF
Adreça
Codi Postal
E-mail

Telèfon

