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La col·lecta anual per les missions permet mantenir la tasca d’evangelització de
l’Església i de lluita contra el virus, la pobresa i la fam
19 octubre, 2020 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Les 210 parròquies de l’arxidiòcesi de Barcelona i tota la seva estructura s’ha bolcat aquest
diumenge 18 d’octubre a la gran col·lecta del Domund 2020. Enguany l’eix principal és
atendre l’emergència sanitària mundial als països amb més necessitat. Al darrer any s’ha
posat de manifest que el paper de l’Església és crucial pels més necessitats especialment a
l’Àfrica, Àsia i Amèrica.
El cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, fa una crida als ﬁdels a participar-hi,
com fa «el papa Francesc, que ens anima a donar suport als milers de persones que anuncien
la Bona Notícia arreu del món i que són prop dels que més pateixen, especialment en aquest
temps de pandèmia».
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L’Església està a primera línia en la lluita contra el virus, la pobresa i la fam a 1.115 territoris
de 135 països. L’arxidiòcesi de Barcelona coordina prop de 200 missioners (entre ells unes 50
dones) que actuen sobre el terreny en diferents projectes. El Domund és una oportunitat per
recolzar el seu treball, i aconseguir que les diòcesis que reben les ajudes puguin seguir
obertes en aquesta crisi.

Vies per als donatius
Precisament l’emergència sanitària ha provocat que no es puguin fer les col·lectes amb
normalitat en les misses i els col·legis. Per això s’han habilitat, a més dels donatius que es
podran lliurar als temples aquest diumenge, noves vies d’ajuda.
Per la web: Targetes de crèdit i Paypal www.domund.es
Per Bizum: 00500
Per transferència: Destinatari. Obras Misionales Pontiﬁcias ES32 0049 5117 2821 1009 4950
Per telèfon: 91 590 00 41 (9.00-14.00h)
L’ajuda del Domund va a parar a territoris que representen un terç de les diòcesis del món,
gairebé la meitat de la població mundial (45%) i, també, la meitat de les escoles de l’Església
Catòlica. A més, el 26% del treball social de l’Església universal es desenvolupa en els
Territoris de Missió.
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