
 

Missatge del Sant Pare Benet XVI 
 Per a la Jornada Mundial de les Missions 2009 
 
 “Les nacions caminaran en la seva llum” (Ap 21, 24)  
 

 
 
 “En aquest diumenge, dedicat a les missions, em dirigeixo a vosaltres, 
Germans en el ministeri episcopal i sacerdotal, i també a vosaltres, germans i 
germanes de tot el Poble de Déu, per a exhortar a cadascun a reavivar en si 
mateix la consciència del mandat missioner de Crist de “fer deixebles a tots els 
pobles” (Mt 28,19), seguint els passos de sant Pau, l'Apòstol de les Gents. “Les 
nacions caminaran en la seva llum” (Ap 21,24). L’objectiu de la missió de 
l'Església és en efecte il·luminar amb la llum de l'Evangeli a tots els pobles en el 

seu camí històric cap a Déu, perquè en Ell tinguin la seva realització plena i el seu compliment. 
Hem de sentir l'ànsia i la passió per il·luminar a tots els pobles, amb la llum de Crist, que brilla 
en el rostre de l'Església, perquè tots es reuneixin en l'única família humana, sota la paternitat 
amorosa de Déu.  
És en aquesta perspectiva que els deixebles de Crist dispersos per tot el món treballen, 
s'esforcen, gemeguen sota el pes dels sofriments i donant la vida. Reafirmo amb força el que 
ha estat diverses vegades dit pels meus venerats Predecessors: l'Església no actua per a 
estendre el seu poder o afirmar el seu domini, sinó per a dur a tots A Crist, salvació del món. 
Nosaltres no demanem sinó el posar-nos al servei de la humanitat, especialment d'aquella  que 
més pateix i està marginada, perquè creiem que “l'esforç orientat a l'anunci de l'Evangeli als 
homes del nostre temps... és sens dubte un servei que es presenta a la comunitat cristiana i 
fins i tot a tota la humanitat”, la qual “està coneixent grans conquestes, però sembla haver 
perdut el sentit de les realitats últimes i de la mateixa existència”  
 
Conclusió 
 
 L'embranzida missionera ha estat sempre signe de vitalitat de les nostres Esglésies. És 
necessari, no obstant això, reafirmar que la evangelització és obra de l'Esperit i que fins i tot 
abans de ser acció és testimoniatge i irradiació de la llum de Crist per part de l'Església local, 
que envia les seves missioners i missioneres per a anar més enllà de les seves fronteres. 
Demano per tant a tots els catòlics que resin a l'Esperit Sant perquè augmenti en l'Església la 
passió per la missió de difondre el Regne de Déu, i que sostinguin als missioners, les 
missioneres i les comunitats cristianes compromeses en primera línia en aquesta missió, de 
vegades en ambients hostils de persecució. AL mateix temps convido a tots a donar un signe 
creïble de comunió entre les Esglésies, amb una ajuda econòmica, especialment en la fase de 
crisi que està travessant la humanitat, per a col·locar a les Esglésies locals en condició 
d'il·luminar a les gents amb l'Evangeli de la caritat. Ens guiï en la nostra acció missionera la 
Mare de Déu, estrella de la Nova Evangelització, que ha donat al món al Crist, posat com llum 
de les gents, perquè dugui la salvació “fins als extrems de la terra” (Ac 13,47).  
A tots la meva Benedicció. 
 Vaticà, 29 de juny de 2009  
Benet XVI 
 
 
 
 
 
 
 
 



"DOMUND", DIUMENGE MUNDIAL DE LA PROPAGACIÓ DE LA FE 
 
En arribar aquest dia, cada any se'ns recorda la nostra missió de 
cristians. Les paraules de Jesús: "Aneu per tot el món... ", 
ressonen avui més que mai a les nostres oïdes i al nostre cor. 
 
Tenim fe, hem rebut de Déu aquest do gratuït, que ens fa 
creure en la seva Paraula, la 
que va arribar plenament a nosaltres per mitja de Jesucrist. 
 
Aquesta Paraula, que ho sabem molt bé els qui tenim la sort de 
posseir-la i d'intentar 

viure-la, és la que dóna pau al nostre cor i ens fa tastar la filiació divina que tots tenim, 
Ella ens il·lumina a cadascú de nosaltres i ens fa veure el camí amb esperança, encara 
que de vegades sigui espinós. Aquesta paraula, amorosida amb la tendresa de Déu ens 
és molt propera i no la podem guardar tancada en el cor. 
 
Això se'ns recorda avui, especialment. La Llum és per il·luminar la cambra, l'espai on la 
col·loquem, i que abasti quant més enllà millor. També la llum de la Paraula salvífica 
de l'Evangeli ha de ser expandida per il·luminar quant més enllà, millor. 
 
Tots som convidats a seguir la crida de Jesús: "Aneu... ". Així ho va fer l’apòstol Pau i 
tants sants, homes i dones del nostre món i també del nostre temps. 
 
Tothom té dret a rebre la llum de la paraula del Senyor. A nosaltres ens toca obrir el 
cor i deixar-la sortir. Uns en són l'avançada: tots els germans que estan als països 
llunyans, que en diem de missió. D'altres, sense moure's del lloc, hem d'irradiar també 
la llum de la Paraula.  
 
Jesús no va fixar edat ni condició social o física. Va ser un “aneu..” als deixebles. 
Cadascú en el seu lloc pot ser portador de llum. 
 
I això, com fer-ho?.. Els missioners, per arribar a totes les necessitats de la gent que 
els envolta, necessiten ajut econòmic, perquè les persones per viure hem de satisfer 
les necessitats físiques. L'almoina nostra, doncs, serà un canal per transmetre la llum. 
 
La pregaria és un altre dels canals important. Jesús és cert que va dir: "Aneu..", però 
també ens va dir: "Demaneu í Déu us donarà... ", i per aquesta tasca evangelitzadora, 
necessitem tota la força de l'Esperit. 
 
I, finalment, amb el nostre agraïment al Senyor per haver contat amb nosaltres per 
portar als altres la joia de viure en el seu coneixement i estimació. 
Fa molts anys algú va dir: "El dia que nosaltres no cremem d'amor, altres es moriran 
de fred". Ara podem dir: "El dia que nosaltres no expandim al nostre entorn i tan enllà 
com sigui possible la llum de la Paraula de Déu, molts es quedaran a les fosques". 
 
Pensem-hi... i fem... ,! 
 

Els delegats de missions de Catalunya i les illes Balears. 
Diumenge 18 d’octubre. 

 
 



 
 
 

Lema i objectius de la Jornada del DOMUND 2009 
 
L'Església Universal ha creat la Jornada Mundial de les Missions, que se celebra tots els anys en 
tot el món. És el Diumenge Mundial de la Propagació de la Fe –d'on ve DO – MUND -. 
Aquest any se celebra el diumenge 18 d'octubre, i el lema triat, d'acord amb l'últim sínode dels 
bisbes, és: 
 

 “La Paraula, Llum per als Pobles”  
“La Paraula de Déu és un bé per a tots els homes, que l'Església no 
ha de conservar només per a ella, sinó compartir amb alegria i 
generositat amb tots els pobles i les cultures, perquè també ells 
puguin trobar en Jesucrist la via, la veritat i la vida.  
 Mirant a l'exemple de sant Pablo, dels apòstols i de tants missioners 
que, al llarg de la història, van dur l'Evangeli als pobles, aquest 
Sínode reafirma la urgència de la missió "ad gents" també en el 
nostre temps. Un anunci que ha de ser explícit, fet no només dintre 
de les nostres esglésies, sinó a tot arreu, i ha de ser acompanyat pel 
testimoniatge coherent de vida, la qual fa evident el contingut i ho 
reforça. Bisbes, sacerdots, diaques, persones de vida consagrada i 
laics han d'estar prop també de les persones que no participen en la 
litúrgia i no freqüenten les nostres comunitats. L'Església ha d'anar 
cap a tots amb la força de l'Esperit i seguir profèticament defensant 
el dret i la llibertat de les persones a escoltar la Paraula de Déu, 
buscant els mitjans més eficaços per a proclamar-la, fins i tot amb el 
risc de la persecució” (Sínode dels Bisbes, octubre 2008, proposició 
49). 

 

 Cartell 
 
• Un Missioner: Amb la Paraula de Déu en la mà anuncia la Bona Nova de l'Evangeli. Ni tan 
sols té un temple o un recinte tancat per a fer-lo. Com ho va fer Jesús, a l'aire lliure. 
 
 • La Paraula: (en la mà i en el lema) És la Paraula de Déu proclamada als homes perquè 
l'escoltin, meditin i acullin com la “carta” escrita per Déu per a cadascun. 
 
 • La Creu: Clavada en la terra. És el senyal d'identitat per a aquells que s'han reunit en el 
nom del Senyor, procedents de tots els Pobles 
 
. • DOMUND: Diumenge Mundial de les Missions per a recordar l'activitat missionera de 
l'Església i unir-se als que ho han deixat tot per a anunciar l'Evangeli. 
 

Objectius  
 1. Valorar als missioners com ministres de la Paraula que il·lumina a tots els Pobles. 
 2. Promoure entre els fidels una sensibilitat i predilecció cap als més pobres i   
     necessitats. 
 3. Participar en les activitats organitzades per les comunitats eclesials amb motiu de la 
     celebració del DOMUND. 
 4. Col·laborar amb una generosa aportació econòmica amb les necessitats materials dels  
     missioners i de les missions.  
5. Intensificar l'oració i el sacrifici per les vocacions missioneres de sacerdots, religiosos 
    i religioses, i laics.  


