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200 anys al servei de la missió
C

om cada any, en arribar de nou el Dia del Domund (Jornada Mundial de la Propagació de
la Fe), se’ns recorda la nostra missió com a
cristians.
Les paraules de Jesús: «Sereu els meus testimo
nis...», haurien de ressonar avui més que mai a les
nostres oïdes i al nostre cor. Ell es va sentir sempre
com enviat del Pare i va testimoniar amb la seva vida la Bona Nova salvadora per a tota la Humanitat.
La Paraula de Jesús —per ser humana i divina—
no queda reclosa en el temps. És oberta i, per tant,
té vigència actual i fins a la fi del món. Hem de tenir
molt clar que l’enviament que Jesús fa als seus deixebles ens l’està fent avui, també, a nosaltres, perquè siguem els seus testimonis. Per fer això i viure
el seu missatge, encarnat en la nostra vida, tenim a les nostres mans la millor eina: la fe en Déu
Pare, Creador; en Déu Fill, Salvador, i en Déu Espe
rit Sant, que enforteix aquesta fe i ens empeny per
actuar.
La nostra fe ha d’irradiar-se fora i no pot quedar
tancada en nosaltres. Hem de sentir-nos missioners
avui, especialment, amb els 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.
També la nostra almoina és molt necessària. Els
missioners han d’atendre incomptables necessitats
materials, per poder anar millorant cada dia la situació precària dels que els envolten.
No hem de pensar mai que no tenim res a aportar
o que poca cosa podem fer. Fem molta falta. No ens
guardem la nostra fe i els nostres diners només per a
nosaltres. El desig de Jesús de que siguem els seus
testimonis ens ha d’omplir de joia. Ell ha posat a les
nostres mans i les de generacions futures el continuar i testimoniar la seva tasca salvadora. Ens ha
volgut fer partícips del seu gran amor a la humanitat,
sent els seus testimonis. Ens mira i espera. Quina serà la nostra resposta?
Delegats de Missions de Catalunya

«Estimats germans i germanes, continuo somiant amb una Església totalment missionera
i una nova estació de l’acció missionera en les comunitats cristianes... Sí, tant de bo nosaltres fóssim en l’Església el que ja som en virtut del baptisme: profetes, testimonis i missioners del Senyor.»
Missatge del papa Francesc per a la Jornada Mundial de les Missions 2022
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Jesús és el primer testimoni. Jesús
és la referència única de la missió
de l’Església. Ell és l’enviat del Pare per ser testimoni de la Veritat
(Ap 1,5).
«Tots», és a dir, ningú no queda exclòs de la crida i tots són convidats
a donar una resposta sent testimonis de Jesús.
Ser testimonis a tot arreu. No hi ha
cap espai vital que quedi exempt
del testimoniatge del Senyor Jesús:
des de l’espai on visc, fins als espais
propers i fins i tot els confins de la
terra.
Amb la força de l’Esperit Sant. Cap
cristià, com diu sant Pau, pot proclamar que Jesús és el Senyor si no ho
fa sota la inspiració i l’auxili de l’Esperit Sant (1Cor 12,3).

Jesús es el primer testigo. Jesús es
la referencia única de la misión de la
Iglesia. Él es el enviado del Padre para ser testigo de la Verdad (Ap 1,5).
«Todos». Nadie queda excluido de la
llamada y todos son invitados a dar
una respuesta siendo testigos de Jesús.
Ser testigos en todos los lados. No
hay espacio vital que quede exento
del testimonio del Señor Jesús: desde el espacio donde vivo, hasta los espacios cercanos e incluso los confines del orbe.
Con la fuerza del Espíritu Santo. Ningún cristiano, como dice san Pablo,
puede proclamar que Jesús es el Señor si no lo hace bajo la inspiración
y el auxilio del Espíritu Santo (1Cor
12,3).

Cridar l’atenció perquè tots els cristians se sentin responsables de la missió evangelitzadora de l’Església. Amb
aquesta crida es pretén que arribi als missioners, per mitjà de
la pregària i els donatius rebuts a les col·lectes, l’ajuda espiritual i material que necessiten.
Donar a conèixer als missioners i la seva tasca, amb dades
generals i amb alguns testimonis concrets de les comunitats cristianes en territoris de missió.

FINES DE LA CAMPAÑA DEL DOMUND
Llamada de atención para que todos los cristianos se sientan responsables en la misión evangelizadora de la Iglesia.
Con esta llamada se pretende ofrecer a los misioneros, por
medio de la oración y los donativos recibidos en las colectas, la ayuda espiritual y material que necesitan.
Dar visibilidad a los misioneros y su labor, con datos generales y con algunos testimonios concretos en las comunidades cristianas en territorios de misión.

Ángeles López, missionera comboniana, que va sobreviure a l’atac terrorista
a la missió de Chipene (Moçambic), el 6 de setembre de 2022, en que va morir una altra missionera comboniana italiana. (Foto: OMP España).

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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