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«Explica el que has vist i sentit»
U

n any més ens trobem en la Diada del DOMUND,
Jornada Mundial de la Propagació de la Fe.
El lema d’enguany és: «Explica el que has vist
i sentit.»
Per poder obrir el nostre cor i explicar el que hem vist
i sentit, necessitem haver viscut intensament la pro
ximitat i la intimitat amb Déu. La seva Paraula en l’E
vangeli, la pregària i, sobretot l’Eucaristia, ens ompliran d’Ell i aleshores la nostra visió i oïda seran molt
diferents.
La fe en Déu, encarnat en la persona de Jesús, ens
dona la plenitud de la Vida i en ella recolzem la nostra esperança. Aquesta fe, que hem rebut gratuïta
ment, hauria de vessar del nostre cor i escampar-se per
tot el món, com un doll d’aigua fresca i cristal·lina.
Sabem molt bé que tots som missioners, des del
nostre baptisme, i per donar compliment a l’exigència
que comporta, hem de veure i sentir les veus del món
amb els ulls de Déu.
Per això, avui recordem —de manera molt especial—
els nostres germans missioners i missioneres, que escampats pel món van sentir un dia la crida del Senyor.
Amb la seva resposta generosa, ho van deixar tot per
anar a països llunyans a escampar la Bona Notícia de
l’Evangeli.
Els que els escoltin trobaran la gran joia de sentir-
se fills de Déu, que ens estima a cadascú i que ens ha
fet hereus del seu Regne etern.
Tampoc podem oblidar el treball que fan els missioners en bé de les persones d’aquests països, perquè
puguin tenir una vida millor i més digna.
En el nostre món veiem i sentim les veus dels que
reclamen el pa material, perquè tenen fam; però també
molts reclamen el pa espiritual de l’estimació, el respecte i la germanor entre tots. En definitiva, el pa de
la Vida, que sols es troba en Déu.
La Diada del DOMUND ens brinda, doncs, l’oportu
nitat d’acostar-nos als missioners i missioneres amb
el nostre recolzament, pregària i almoina generosa,
escoltant el clam de les terres de missió. Jesús ens ho
va dir ben clar: «Tot el que feu a un d’aquests més petits, m’ho feu a mi.»
Què farem?... Pensem-hi i siguem generosos!...
Delegats de Missions de Catalunya

«Quan experimentem la força de l’amor de Déu, quan reconeixem la seva presència de
Pare en la nostra vida personal i comunitària, no podem deixar d’anunciar i compartir el
que hem vist i sentit.»
Missatge del papa Francesc per a la Jornada Mundial de les Missions
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Objetivos de la Campaña
—Explicar la labor evangelizadora de la
Iglesia en los territorios de misión, y
dar a conocer la vida de las comunidades que constituyen esas Iglesias jóvenes.

—Promover las vocaciones misione
ras.

—Buscar fondos para mantener la Iglesia en los territorios encomendados
a la Congregación para la Evangelización de los Pueblos.

—Dar a conocer las OMP:
Propagación de la Fe - San Pedro
Apóstol - Infancia Misionera Unión Misional.

—Fomentar la formación y la oración misionera.

—Explica el que has vist i escoltat!

—¡Cuenta lo que has visto y oído!

—La Bona Notícia que hem experimentat en la nostra vida no és per ser
guardada, sinó per a ser comparti
da.

—La Buena Noticia que hemos experimentado en nuestra vida no es para
ser guardada, sino para ser compartida.

—Què hem vist, escoltat i palpat? Que
les coses poden ser diferents. «Hem
estat fets per a la plenitud que només s’aconsegueix en l’amor» (Fratelli tutti, 68).

—¿Qué hemos visto, oído y palpado?
Que las cosas pueden ser diferentes.
«Hemos sido hechos para la pleni
tud que sólo se alcanza en el amor»
(Fratelli tutti, 68).

—Sense l’experiència personal de l’amor de Déu, és impossible evange
litzar. L’oració és la primera Obra
Missional (P. Francesc).

—Sin la experiencia personal del amor
de Dios, es imposible evangelizar. La
oración es la primera Obra Misional
(P. Francisco).

—Ningú s’ha de sentir llunyà a l’amor
de Déu, i per això no podem deixar
d’anunciar-lo i compartir-lo; és per a
tots (dimensió universal de la mis
sió).

—Nadie debe sentirse lejano a este
amor, y por eso no podemos dejar de
anunciarlo y compartirlo; es para
todos (dimensión universal de la misión).

#CORREPORELDOMUND
La cursa solidària organitzada per Obres Missionals Pontifícies. El
DOMUND, els missioners i l’Església mundial necessiten noves for
mes de sensibilització i cooperació. Per això, ara és més fàcil que mai
col·laborar amb els missioners mentre fem una activitat física.
Una cursa no competitiva, adaptada a tots els públics i, ara per ara,
100% virtual. L’esdeveniment vol donar a conèixer la tasca dels més
de 10.000 missioners espanyols, així com permetre la solidaritat i collaboració econòmica de tots els inscrits.

COL·LABORA AMB EL DOMUND I ENVIA EL TEU DONATIU
Des d’Obres missionals Pontifícies ens recorden que existeixen moltes maneres de col·laborar:
• Per Bizum: 00500

• Per la web: www.domund.es

• Per transferència: al compte d’Obres Missionals Pontifícies: ES94-2100-3282-6722-0019-6574 (La Caixa)
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