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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 les missioneres.

Qui són els missioners i les missione-
res?

Són sacerdots, religiosos, religioses i 
laics que han estat enviats, per un pe-
ríode llarg de temps o per tota la vida, 
a països on encara no ha estat anun-
ciat l’Evangeli o les comunitats cristia-
nes són joves.

Què fan els missioners?

Anuncien l’Evangeli als que encara no 
coneixen Jesús perquè, si acullen la grà -
cia de la conversió, puguin incorporar-
se a l’Església pel Baptisme. Al mateix 

¿Qué es el Domund?

El Domingo Mundial de las Misiones es 
el día en que toda la Iglesia universal 
reza y colabora económicamente en fa -
vor de la actividad evangelizadora de los 
misioneros y misioneras.

¿Quiénes son los misioneros y las mi-
sioneras?

Son sacerdotes, religiosos, religiosas y 
laicos que han sido enviados por un pe -
riodo largo de tiempo o de por vida, a 
países donde todavía no ha sido anun-
ciado el Evangelio o en que las comu-
nidades cristianas están en sus ini-
cios.

¿Qué hacen los misioneros?

Anuncian el Evangelio a los que aún no 
conocen a Jesús para que, si acogen 
la gracia de la conversión, puedan in-

temps, assumeixen la responsabilitat 
de projectes educatius, sanitaris i de 
promoció social de les persones i po-
bles on viuen. 

Com podem col·laborar-hi?

•  Pregant per ells, perquè Déu fecun-
di amb la seva gràcia el treball que 
realitzen.

•  Econòmicament, per mitjà de les 
Obres Missionals Pontifícies, l’orga-
nisme de l’Església que, per encàr-
rec del Papa, distribueix equitativa-
ment els donatius dels fidels entre 
tots els territoris de missió. Sense 
aquestes ajudes seria impossible 
l’activitat missionera i pastoral. 
Aquestes Esglésies naixents cons-
titueixen el 38% de l’Església catò-
lica.

corporarse a la Iglesia por el Bautismo. 
Al mismo tiempo asumen la responsa-
bilidad de proyectos educativos, sani-
tarios y de promoción social de las per-
sonas y pueblos donde viven. 

¿Cómo podemos colaborar con ellos?

•  Rezando por ellos, para que Dios fe-
cunde con su gracia el trabajo que 
realizan.

•  Económicamente, por medio de las 
Obras Misionales Pontificias, el orga-
nismo de la Iglesia que, por encargo 
del Papa, distribuye equitativamente 
los donativos de los fieles entre to-
dos los territorios de misión. Sin estas 
ayudas sería imposible la actividad 
misionera y pastoral. Estas Iglesias 
nacientes constituyen el 38% de la 
Iglesia católica.

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 2015

Qui segueix 
Crist
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De tots
Tota l’Església, estesa per molts 
països, fa la col·lecta del Domund.

Per a tots
Des de qualsevol país, a través de la 
Nunciatura, qualsevol diòcesi o 
institut religiós pot sol·licitar un 
ajut del fons d’OMP.

És 
important
que les diòcesis de països de mis-
sió, joves o sense recursos, tinguin 
possibilitat de recórrer als fons de 
les OMP mentre no puguin ser 
autosuficients, perquè són els que 
millor coneixen la seva situa ció i 
les necessitats reals.

És 
necessari
valorar que els recursos que reben 
les Obres Missionals Pontifícies 
no limiten la seva ajuda a una mis-
sió concreta o a una congrega-
ció, i dedicar la col·lecta íntegra a 
aquesta institució. Aquest aspec-
te és coherent amb el caràcter 
d’universalitat de l’Església.

Església 
universalEls recursos

de les Obres Missionals Pontifí-
cies aniran als instituts i les diò-
cesis dels països de missió que 
no tinguin recursos i ho sol·lici-
tin.

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, el subscriptor dóna el seu consentiment exprés per a la incorporació de les 
seves dades als fitxers, automatitzats o no, de l’Arquebisbat de Barcelona, amb la fi  na-
litat de gestionar les quotes domiciliades. Les dades del subscriptor en cap cas se  ran 
cedides a altres entitats, podent aquest exercitar els drets d’accés, rectificació, can  -
cel ·lació i oposició dirigint-se per escrit, al responsable del fitxer escollit: Arquebisbat 
de Barcelona (Ref.: Delegació de Missions), Carrer del Bisbe, 5 - 08002 Barcelona.

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:

  ES83-2100-3282-63-2500015820 (La Caixa)

 ✁

Volem transmetre que qualsevol 
Església local forma part de l’Es-
glésia universal i, per tant, hi ha de 
col·laborar. Allò que passa a l’Es-
glésia de qualsevol part del món 
també és responsabilitat nostra.
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