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Què és el Domund?
El Diumenge Mundial de les Missions és el dia en què tota l’Església univer -
sal resa i col·labora econòmicament en favor de l’activitat evangelitzadora 
dels missioners i missioneres.

Qui són els missioners i les mis-
sioneres?
Sacerdots, religiosos, religioses i 
laics que han estat enviats, per un 
període llarg de temps o per tota 
la vida, a països on encara no ha 
estat anunciat l’Evangeli o les 
comunitats cristianes que estan 
en els seus inicis.

Què fan els missioners?
Anuncien l’Evangeli als que enca-
ra no coneixen a Jesús, perquè, 
si acullen la gràcia de la conver-
sió, puguin incorporar-se a l’Es-
glésia pel Baptisme. Al mateix 
temps assumeixen la responsa-
bilitat de projectes educatius, sa -
nitaris i de promoció social de les 
persones i pobles on viuen. 

Com podem col·laborar amb 
ells?
•  Resant per ells, perquè Déu fe-

cundi amb la seva gràcia el tre-
ball que realitzen.

•  Econòmicament, per mitjà de 
les Obres Missionals Pontifí-
cies. És l’organisme de l’Esglé-
sia que, per encàrrec del Pa-
pa, distribueix equitativament 
els donatius dels fidels entre 
tots els territoris de missió. 
Sense aquestes ajudes seria 
impossible l’activitat missio-
nera i pastoral. Aquestes Es-
glésies naixents consti tuei xen 
el 38% de l’Església catòlica.

¿Qué es el Domund?
El Domingo Mundial de las Misiones es el día en que toda la Iglesia uni-
versal reza y colabora económicamente en favor de la actividad evangeli-
zadora de los misioneros y misioneras.

¿Quiénes son los misioneros y 
las misioneras?
Sacerdotes, religiosos, religiosas 
y laicos que han sido enviados por 
un periodo largo de tiempo o de 
por vida, en países donde toda-
vía no ha sido anunciado el Evan -
gelio o en las comunidades cristia -
nas que están en sus inicios.

¿Qué hacen los misioneros?
Anuncian el Evangelio a los que 
aún no conocen a Jesús, para 
que, si acogen la gracia de la con-
versión, puedan incorporarse a la 
Iglesia por el Bautismo. Al mismo
tiempo asumen la responsabili dad 
de proyectos educativos, sanita-
rios y de promoción social de las 
personas y pueblos donde viven. 

¿Cómo podemos colaborar con 
ellos?
•  Rezando por ellos, porque Dios 

fecunde con su gracia el tra-
bajo que realizan.

•  Económicamente, por medio 
de las Obras Misionales Pon -
tifi cias. Es el organismo de la 
Igle sia que, por encargo del Pa -
pa, distribuye equitativamen-
te los donativos de los fieles 
entre todos los territorios de 
misión. Sin estas ayudas sería 
imposible la actividad misio-
nera y pastoral. Estas Iglesias 
nacientes constituyen el 38% 
de la Iglesia católica.

«Qui segueix Crist es converteix necessàriament en missioner, i sap que Jesús 
“camina amb ell, parla amb ell, respira amb ell”.»

Del missatge del papa Francesc 
per a la Jornada Mundial de les Missions

 Per a més informació sobre la campanya del Domund 
ens podeu visitar al nostre blog 

http://delegacionsbarcelonastfeliu.blogspot.com.es/

Qui segueix Crist es converteix necessàriament 
en missioner

Quien sigue a Cristo se convierte necesariamente 
en missionero
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 De conformitat amb la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Per-
sonal, el subscriptor dóna el seu consentiment exprés per a la incorporació de les seves 
dades als fitxers, automatitzats o no, del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, amb la finalitat 
de gestionar les quotes domiciliades. Les dades del subscriptor en cap cas seran cedides a 
altres entitats, podent aquest exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposi ció di-
rigint-se per escrit, al responsable del fit xer escollit: Bisbat de Sant Feliu de Llobregat (Ref.: De-
legació de Missions), Carrer d’Armenteres, 35 - 08980 Sant Feliu de Llobregat.

Col·labora amb el Domund i envia el teu donatiu

 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 pagament

Podeu fer el vostre donatiu a:

• La vostra parròquia

• Al compte d’Obres Missionals Pontifícies:

  ES94-2100-3282-6722-0019-6574 (La Caixa)

 ✁

Missioners…
Són aquells que, en l’Església «en 
sortida», saben avançar-se sense 
por i anar a l’encontre de tots per 
mostrar-los el Déu proper i provi-
dent. Amb la seva vida d’entre al 
Senyor, servint els homes i anun-
ciant-los la joia del perdó, revelen 
el misteri de l’amor diví en plenitud. 
Per mitjà d’ells, la Misericòrdia de 
Déu arriba a la ment i al cor de cada 
persona.

...de la misericòrdia
La misericòrdia és la identitat de Déu, 
resplendor de la seva omnipotència, 

que es dóna tot Ell per oferir-nos 
la salvació. És també la identitat 
de l’Església, la llar on cada perso-
na pot sentir-se acollida, estimada i 
animada a viure la vida de l’Evange-
li. I és per això la identitat del mis -
sioner, que acompanya amb amor i 
paciència el creixement integral de 

les persones, compartint el seu dia 
a dia.

De Sant Feliu al món
Actualment, originàries de la Diòcesi 
de Sant Feliu de Llobregat hi ha di-
verses famílies en missió, algunes, 

pertanyents a comunitats del Camí 
Neocatecumenal. Amb l’organitza-
ció OCASHA-Cristians pel Sud tenim 
també al David i la Cristina, a Bo -
lívia, des de fa 5 anys; i al Roger i la 
Maria, des de començaments del 
2014, a la República Dominicana. 
Heus aquí el seu testimoniatge.

Del blog del Roger i la Maria 

Actualment vivim 
envoltats de mol-
ta gent que viu mi-
serablement, que 
mai aniran de va-
cances, ni amplia-
ran la seva dieta, 
ni milloraran el 
seu habitatge. 
Gent molt pobra 
econòmicament 
parlant. Gent que 
sabem que pas-
sen dificultats, 
pateixen i molt, 
ploren, se senten 
fràgils i indefen-
sos  i en canvi, ni 
han «caigut», ni possiblement cauran mai en una depressió. I no perquè no 
els la diagnosticaran, sinó perquè la tristesa de llarga durada no té ca-
buda en la seva vida. La gent senzilla de les comunitats diu molt aques-
ta expressió «Hay que dar gracias a Dios por todo». És un fet que moltes 
persones traspuen aquesta mentalitat en el seu viure. I fa pensar. I con-
trasta amb el «primer món» d’on venim. 
  Hi ha algunes actituds en la manera de viure que ens prevenen d’aquest 
mal. I una d’aquestes actituds és l’agraïment. Per als que creiem li ho po-
dem agrair quasi tot a Déu... i per als qui no creuen doncs dirigir aquest 
agraïment a qui o al que siga.

D’una carta del David i la Cristina

A les «nostres feines» cada dia és una sorpresa, la canalla ens roba el cor, 
cada dia és tot un aprenentatge; paciència, molta paciència i enormes do-
sis d’amor. No cal tenir presses, no cal desitjar ser MESTRE de res. Cal 
donar testimoni sense fer massa soroll.
  A casa, aquesta nostra llar de portes obertes, avui ha trucat a la porta 
Karen (una dona amb cert grau de discapacitat psíquica, però no per això 
condicionada per prendre decisions com a persona adulta) i ens ha dema-
nat de ser els padrins de la seva filla. Ha estat un regal, ens sentim «petits» 
i cofois davant aquestes mostres d’estima. Ella ens ha dit que som «bones 
persones», que sempre mirem d’estar a prop de la gent i això diu que ens 
«fa normals»... quina floreta.... oi???!!!
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