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Mes Missioner Extraordinari
Amb el lema «Batejats i enviats», el papa
Francesc ha declarat el proper mes d’octubre
el Mes Missioner Extraordinari, quan es compleixen 100 anys de la Carta apostòlica de Benet XV Maximum illud, sobre la tasca missionera al món.
«Convoco un Mes Missioner Extraordinari,
per a l’octubre de 2019, amb la finalitat de
despertar encara més la consciència missionera de la missió ad gentes i de reprendre
amb un nou impuls la transformació missionera de la vida i de la pastoral» (papa Francesc).
El Papa ens demana «Que el Mes Missioner
Extraordinari sigui un temps de gràcia intensa i fecunda, per promoure iniciatives i intensificar de manera especial la pregària —ànima
de tota missió—, l’anunci de l’Evangeli, la reflexió bíblica i teològica sobre la missió, les
obres de caritat cristiana i les accions concretes de col·laboració i de solidaritat entre les
esglésies.»

EL MES MISSIONER EXTRAORDINARI ÉS:

EL MES MISIONERO EXTRAORDINARIO ES:

—Camí d’una conversió pastoral i missionera.
—Record del nostre estat permanent de missió.
—Perdre la por a realitzar una opció missionera capaç
de transformar-ho tot.
—Sortir de les fronteres de les nacions i testimoniar
l’amor de Déu per tota la terra.
—Superar la temptació de l’autoreferencialitat i el pessimisme pastoral.
—Obrir-nos a la joiosa novetat de l’Evangeli.

—Camino de una conversión pastoral y misionera.
—Recuerdo de nuestro estado permanente de misión.
—Perder el miedo a realizar una opción misionera capaz de transformarlo todo.
—Salir de las fronteras de las naciones y testimoniar
el amor de Dios por toda la tierra.
—Superar la tentación de la autoreferencialidad y el
pesimismo pastoral.
—Abrirnos a la gozosa novedad del Evangelio.
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L’Església de Crist en missió en el món
«En el baptisme hem rebut vida divina i, gràcies a ella, som
profetes; és a dir, anunciadors del misteri de Crist, enviats

per Ell. Crist, que ens envia, és també el contingut essencial

de la missió: l’Església no transmet el seu propi missatge,
sinó que transmet el que ella ha rebut de Crist, és a dir, la
seva pròpia persona.»

Arquebisbe Giampietro Dal Toso

En arribar la Jornada del DOMUND, que
aquest any celebrem en el marc del Mes
Missioner Extraordinari, convocat pel papa Francesc, tots els cristians estem convidats a viure el nostre compromís de batejats.
La voluntat de Jesús és clara: que el
baptisme sigui el camí d’iniciació a ser
deixebles seus, és a dir, seguidors d’Ell:
«Aneu i feu deixebles meus a tots els pobles, batejant-los...» (Mt 28,29).
Des dels inicis de la història dels seguidors de Jesús, el baptisme apareix com la
forma d’entrada a la comunitat (Ac 2,38).
Per tant, els batejats som aquests enviats
per Jesús a propagar la fe; a dir a tothom
que tenim un Déu Pare que ens ha manifestat el seu amor en el seu Fill, Jesús, que
ha donat la vida per nosaltres i ens acompanya en el camí, com a bon germà, i ha
vessat el seu Esperit Sant que ens dona
la força per estimar i sentir-nos enviats.

En aquest diumenge del DOMUND, si
diem que estimem Déu no podem quedar-nos només amb bones paraules sinó
que hem de sentir-nos enviats fora de nosaltres mateixos, perquè tota l’Església
és missionera. Sentir-nos enviats, primer
al nostre entorn més proper: la família,
els amics i la societat on ens movem,
i després obrir-nos més als països on encara no coneixen Déu ni el seu amor envers ells.
Per tant, el nostre cor de batejats ha d’experimentar un canvi, ja que un cor que
estima és capaç de vèncer l’egoisme,
de deixar de pensar únicament en les necessitats pròpies i llençar-se a pal·liar
les necessitats dels altres. «La fe sense
obres és morta» (Jm 2,26). La nostra fe
ha d’irradiar-se fora; no pot quedar-se
tancada en nosaltres. Hem de sentirnos, i avui especialment, missioners amb
aquells que ho són terres enllà, i pregar

per ells, pel sacrifici de les seves vides,
pels seus treballs, no exempts d’esforç,
penúries i, actualment, de fortes persecucions.
I també és molt necessària la nostra
almoina; els missioners han d’atendre
molts pobres i malalts, instruir moltes persones; Déu i ells esperen la nostra generositat.
No hem de pensar mai que no tenim res
a aportar o que no fem falta a ningú. Fem
falta a molta gent. No ens guardem la fe i
els diners només per a nosaltres. Jesús,
el Messies, ha vingut per a tots els pobles,
i nosaltres, pel nostre baptisme, som enviats a tots.
Això ens ha d’omplir el cor de joia.
JESÚS HA VOLGUT FER-NOS CO-PARTÍCIPS D’ESTIMAR, FENT-NOS SENTIR ENVIATS.
Els delegats de Missions
de Catalunya

«Somio una opció missionera capaç de transformar-ho tot, per tal que els costums, els estils,
els horaris, el llenguatge i tota estructura eclesial es converteixi en una via adequada per a
l’evangelització del món actual més que per a l’autopreservació.»

Evangelii Gaudium, 27

COL·LABORA AMB EL DOMUND I ENVIA EL TEU DONATIU
PODEU FER EL VOSTRE DONATIU A:
La vostra parròquia o bé al compte d’Obres Missionals Pontifícies: ES94-2100-3282-6722-0019-6574 (La Caixa)
Aquests donatius són desgravables a la propera Declaració de la Renda, segons la legislació vigent
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