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Pregària del Domund 2018
Senyor, ajuda’m a canviar
per canviar el món.
Necessito renovar el cor,
la mirada, les meves maneres de fer,
per a no acabar en un museu.
I no és solament renovar lo vell:
és permetre que l’Esperit Sant
creï alguna cosa nova.
Senyor, buida’m dels meus esquemes
per fer lloc al teu Esperit
i deixar que sigui Ell qui faci noves totes les coses.
Ell ens envia, ens acompanya, ens inspira;
Ell és l’autor de la missió,
i no vull domesticar-lo ni engabiar-lo.
Fes que no tingui por
de la novetat que ve de Tu,
Senyor Crucificat i Ressuscitat.
Que la meva missió sigui comunicar la teva vida,
la teva misericòrdia, la teva santedat.
Ensenya’m a estimar com Tu
per canviar el món.
Amén.
(Cf. Francesc, Discurs 1-6-2018)
EL CUB
Aquest conegut trencaclosques suggereix molt bé les possibilitats de transformació del món.
Però a més ens recorda aquest poliedre de què parla el papa
Francesc (EG 234-237): «El tot és més que la part, i també és
més que la simple suma d’aquestes... El model no és l’esfera, que no és superior a les parts, on cada punt és equidistant
del centre i no hi ha diferències entre uns i altres. El model és
el poliedre, que reflecteix la confluència de totes les parcialitats que en ell conserven la seva originalitat..., és la conjunció
dels pobles que, en l’ordre universal, conserven la seva pròpia
peculiaritat... l’Evangeli no acaba de ser Bona Notícia fins que

no és anunciat a tothom, fins que no fecunda i sana totes les
dimensions de l’home, i fins que no integra tots els valors a
la taula del Regne.»
LES IMATGES DELS QUADRATS
Diferents flaixos de la realitat missionera ens ajuden a comprendre el valor transformador de la missió de l’Església «fins a l’altre
extrem de la terra» i la necessitat de participar més activament.
LES MANS
El canvi neix en el nostre cor; a partir d’aquí, recolzant-nos en
Déu, és a les nostres mans.

Per a més informació sobre la campanya del Domund, podeu visitar
www.domund.org i el web de la Delegació de Missions
http://delegaciomissionsarqbarcelona.blogspot.com.es/
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«Cada home i dona és una missió, i aquesta és la raó per la qual es troba vivint a
la terra.
»Ser atrets i ser enviats són els dos moviments que el nostre cor, sobretot quan és
jove en edat, sent com forces interiors de l’amor que prometen un futur i impulsen
cap endavant la nostra existència.
»Ningú millor que els joves no percep com la vida sorprèn i atrau. Viure amb alegria
la pròpia responsabilitat davant el món és un gran desafiament.
»Conec bé les llums i ombres de ser jove i, si penso en la meva joventut i en la meva família, recordo com era d’intensa l’esperança en un futur millor.»
Del Missatge del papa Francesc
per a la Jornada Mundial de les Missions 2018

El lema
El CANVI que promou el Domund neix del cor on hi ha
entrat Déu. Des d’un cor que
estima es venç l’egoisme, es
deixa de pensar només en les
necessitats pròpies i es comença a pensar en les necessitats dels altres.
Els missioners
Molts joves «busquen camins
en els quals posar en pràctica
el valor i els impulsos del cor al
servei de la humanitat».

Les Obres Missionals Pontifícies proposen els missioners
com a exemple que el canvi
en el món és possible. Ells el
provoquen amb la seva «vida
i obra».
La nostra conversió
La conversió missionera de
les estructures de l’Església
requereix santedat personal
i creativitat espiritual.
Aquest dia «és una ocasió
favorable perquè
el cor missioner de
les comunitats cristianes
participi, a través de
l’oració, del testimoni
de vida i de la comunió
de béns, en la resposta
a les necessitats
de l’evangelització»

La jornada
«La propagación de la FE por
atracción exige corazones
abiertos, dilatados por el amor»,
dice el papa Francisco en su
Mensaje para esta Jornada
Mundial de las Misiones.
El lema
El CAMBIO que promueve el
Domund nace del corazón donde ha entrado Dios. Desde un
corazón que ama se vence el
egoísmo, se deja de pensar sólo en las necesidades propias
y se comienza a pensar en las
necesidades de los demás.
Los misioneros
Muchos jóvenes «buscan caminos en los que poner en práctica el valor y los impulsos del
corazón al servicio de la huma-

nidad». Las Obras Misionales
Pontificias proponen a los misioneros como ejemplo de que el
cambio en el mundo es posible.
Ellos lo provocan con su «vida
y obra».
Nuestra conversión
La conversión misionera de las
estructuras de la Iglesia requiere santidad personal y creatividad espiritual.
Este día «es una ocasión
favorable para que
el corazón misionero de
las comunidades cristianas
participe, a través de
la oración, del testimonio
de vida y de la comunión
de bienes, en la respuesta
a las necesidades
de la evangelización»
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La jornada
«La propagació de la FE per
atracció exigeix cors oberts,
dilatats per l’amor», diu el papa
Francesc en el seu Missatge
per a aquesta Jornada Mundial
de les Missions.

