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24 d’Octubre: DOMUND
Què és el DOMUND?
El Domund (Diumenge MUNDial de les missions) és el dia internacional en el qual tota
l’Església prega per la causa missionera, i organitza una col·lecta per a sostenir-la. En el
Domund es recorda la implicació de tots els cristians en la missió de l’Església. El lema
d’aquesta jornada del 2021 és “Explica el que has vist i sentit”.

Qui participa?
Tots els cristians estan cridats a participar activament en la missió de l’Església. No és
cosa d’uns pocs -els missioners-, sinó que tots els batejats hem de “col·laborar amb” la
missió i “participar en” ella.
Hi ha tres maneres d’unir-se a la missió i viure-la en primera persona.

Amb temps
Els voluntaris i els
missioners

Amb la pregària
Ofrena de sofriments i
peticions

Amb diners
Recolzament econòmic
a les missions

ON VAN ELS DINERS DEL DOMUND?
Amb el recaptat en el Domund se sosté la presència de l’Església en els 1.116 Territoris
de Missió; és una manera d’ajudar a totes les diòcesis missioneres alhora. L’ajuda del
Domund és el suport anual, que l’any que ve compleix 200 anys de la seva fundació,
perquè l’Església pugui anunciar l’Evangeli a tot el món, també en aquests temps de
pandèmia del COVID-19.

QUI HO ORGANITZA?
Obres Missionals Pontifícies (OMP) és l’instrument oficial de l’Església que s’encarrega
del sosteniment dels Territoris de Missió. Una de les quatre obres que formen aquesta
institució, anomenada “Obra de la Propagació de la fe”, és la que organitza aquesta jornada. La seva fundadora, Pauline Jaricot, serà declarada beata al maig de l’any vinent.
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Explica el que has vist i sentit
Ana Zornoza i Javier López-Frías són dos joves que en un moment de les seves vides
van sentir la necessitat de sortir a conèixer el món a través de la tasca missional. Tots
dos van ser enviats des de la Missió Jatari i la Fundació Ahoringa Vuelcapeta respectivament. Tant Javier com Ana no poden deixar de parlar del que han vist i sentit en les
seves experiències. Els enviats als territoris de missió compten amb els qui participen
cada any en el Domund amb el seu donatiu, el seu temps i la seva oració.

ANA ZORNOZA

Experiència missionera al Perú, a Amèrica del Sud. La Missió Jatari ofereix tots els
estius una experiència missionera en la selva central, en el Vicariat de Sant Ramón.
“En la figura del missioner vaig veure alguna cosa que em manca molt, i és ser cristià en tot, sense por i amb senzillesa”, diu Ana Zornoza.

javier lópez-frías

Missió a Bolívia. Javier és un jove de Granada que va viure una experiència missionera que el va canviar per sempre quan era estudiant universitari. Després d’haver-se sentit estimat i perdonat per Déu, es prepara per a ser prevere.
“Quan penso en la meva història i en el que he viscut en la missió, només
em pot arribar una sensació que és tot història d’un Déu que m’estima”.

CONEIX LES SEVES HISTÒRIES EN WWW.DOMUND.ES
3

Obres Missionals Pontifícies

24 Octubre - Domund 2021

COL·LABORAR AMB... TEMPS
La cooperació personal és una manera de col·laborar amb la missió. Pot ser parcial
(voluntaris) o per a tota la vida (missioners).

ELS VOLUNTARIS
En la missió: cada any des d’Espanya hi ha al voltant de 10.000 persones, entre les
quals destaca la tasca dels joves-, que dediquen temps de la seva vida a fer una experiència missionera. Després de complir el període, gran part de les persones realitza
voluntariats recurrents, i de major durada.
A Espanya: en l’actualitat hi ha 1.025 voluntaris en les delegacions diocesanes de
missions, i en parròquies o arxiprestats que treballen en l’animació missionera, i en la
realització d’una “missió de rereguarda”.

ELS MISSIONERS
Tots els cristians, pel seu baptisme, estan cridats a ser missioners en tots els àmbits
de la seva vida. Alguns senten la crida de lliurar la seva vida, fora del seu país d’origen,
i sortir a la missió ‘ad gentes’. Per part seva, les Obres Missionals Pontifícies tenen el
deure d’oferir suport material i espiritual a aquells territoris on l’Església es troba en
fase de creixement.
Espanya és un dels països amb més missioners:
En la base de dades d’OMP, hi ha registrats 10.629 missioners. D’ells, 7.180 estan
en actiu, i 3.449 a Espanya, col·laborant amb l’animació missionera o a l’espera
de nous destins.
Els missioners espanyols estan en 135 països. El país amb més missioners espanyols és el Perú (673).
Unes 387 institucions envien missioners a la missió, cadascuna amb un carisma
diferent, però en comunió amb l’evangeli.

46%

Àsia
68,03%
Europa
14,34%

556 preveres diocesans
86 bisbes
1849 preveres religiosos
Amèrica
68,03%

Àfrica
11,06%

Oceania
0,38%
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4034 consagrats/ades
651 laics/laiques
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COL·LABORAR AMB... DINERS
La col·laboració econòmica s’ha tornat més necessària que mai des de la irrupció del
Covid-19. Amb el donatiu també es pot mostrar esperit missioner, ja que el seu destí
són els Territoris de Missió.

els territoris de missió
En les zones del món on existeixen dificultats econòmiques i la falta de mitjans materials, l’Església veu compromesa la seva tasca d’evangelització. Per a això, el Papa
compta amb Obres Missionals Pontifícies per a sostenir la tasca de l’Església a través
de la col·lecta del Domund.

Hi ha 1.116 Territoris de Missió
Representen un terç de les diòcesis del món
Els Territoris de Missió ocupen el 43,13% de la superfície de la terra
El percentatge de persones que viu en Territoris de Missió és un 45,07% de la població
Les missions alberguen un de cada tres baptismes en el món
En mitjana, un mossèn atén més del doble d’habitants en els Territoris de Missió
En conjunt, l’Església Catòlica compta amb 26.890 institucions socials i 119.200
institucions educatives
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L’APORTACIÓ DE TOTS SUMA
La col·lecta realitzada en el Domund és el pilar indispensable en el sosteniment dels
Territoris de Missió. Es tracta d’un esforç conjunt al voltant del món, en el qual cada
continent fa la seva aportació a un Fons Universal de Solidaritat. Espanya va contribuir
l’any passat amb 11.105.214€, amb els quals va poder sostenir 940 projectes.

CONTRIBUCIÓ D’ESPANYA

Els diners es divideixen de manera equitativa entre els 1.116 Territoris de Missió. És així
com el Domund s’erigeix com el baluard de l’Església missionera, ja que cada any envia a les diòcesis una ajuda fixa, com a símbol d’unitat dels catòlics que es preocupen
dels seus germans més necessitats.
Amb aquests diners es manté la vida ordinària dels territoris de missió, i s’entomen
les necessitats extraordinàries. No es tracta només de fer projectes, sinó de possibilitar
que existeixi l’Església en aquests Territoris.

FONS UNIVERSAL DE SOLIDARITAT
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COL·LABORAR AMB... LA PREGÀRIA
La missió universal de l’Església Catòlica compta amb una altra manera de donar suport a la tasca missional, a més del lliurament i la col·laboració financera. Es tracta de la
cooperació espiritual. Mitjançant la pregària existeix la possibilitat d’oferir el sofriment
de cada dia per a fer costat a l’evangelització del món. “La comunió dels sants” és el
símbol que uneix l’oració dels cristians en favor de la missió.
La cooperació espiritual es pot realitzar de diverses formes, entre les quals s’inclou la petició diària, trobades en monestirs i les vigílies d’oració.
Les retransmissions de la missa per ràdio i per televisió faciliten la possibilitat
de seguir l’oració en formats dinàmics.
En total, la cooperació espiritual motivada per les Delegacions, reuneix
5.486 participants per mitjà de la pregària.
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PAULINE JARICOT, LA DONA DEL “DOMUND”, QUE
SERÀ BEATIFICADA
Després de l’aprovació del Papa Francesc, Paulina Jaricot serà
beatificada l’any 2022. La
fundadora de
l’Obra
de Propagació de la
Fe rebrà la declaració
d’exemplaritat. Paulina Jaricot va néixer en
1799 en una família
adinerada a Lió. L’any
1816 va sofrir un canvi
transcendental en la seva
vida després d’escoltar una
predicació en temps de quaresma.

Va ser d’aquesta manera com va decidir dedicar-se a la tasca missional
i vetllar pel seu sosteniment. En
una fàbrica regentada per la
seva família, va animar a les
dones treballadores a l’oració i el lliurament de la seva
paga per a ajudar als missioners. Va ser així com, gràcies a aquesta iniciativa, neix
l’any 1822 l’Obra de Propagació de la Fe.
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AGENDA DE L’OCTUBRE MISSIONER
Pel fet que la celebració del Domund és de caràcter diocesà, les delegacions diocesanes de missions planifiquen diversos actes per a la jornada. Aquests són els esdeveniments que tindran lloc a nivell nacional.

EL DOMUND, AL DESCOBERT A CASTELLA-LA MANXA
“El Domund al descobert” se celebra enguany a Castella-La Manxa. Després de les edicions de Madrid, Sevilla, Tarragona, Galícia, Valladolid i Burgos, el Domund arriba a la històrica regió d’Espanya. “El Domund al descobert” ofereix una exposició en la qual s’acosta
la vida missionera de l’Església a la gent del carrer. Enguany el tradicional pregó del Domund serà presentat per Pepe Rodríguez, Jutge del programa “Master Chef España”
El Domund al descobert a Castella-La manxa

15

10
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Dimarts
Roda de premsa
Saló de concilis, Arquebisbat
de Toledo
Hora: 10:30

16

Dissabte
Vigília Vida Consagrada
Basílica la nostra senyora del
prat Talavera de la Reina
Hora: 19:30

Diumenge
Vigília de pregària
Parròquia de El Salvador
de La Roda, Albacete
Hora: 18:00

17-23

Diumenge
Inauguració exposició
“Domund al descobert”
Centre Cultural San
Marcos, Toledo
Hora: 10:30

24

21

Dijous
Pregó de l’Domund
Catedral de Toledo
Hora: 20:00
Pepe Rodríguez, jurat de
MasterChef España

Divendres
Taula rodona de testimoniatges
missioners
Saló de la Casa Social de
Ibercaja, Guadalajara
Hora: 20:00

19

Dimarts
Exposició adoració del
santíssim dedicada a
joves
Parròquia San Esteban,
Cuenca
Hora: 20:30

20-24

Diumenge
Eucaristia del DOMUND
Monestir de San Juan de
los Reyes, Toledo
Hora: 10:30
Retransmissió per TVE2

Carrera Virtual del
Domund 2021

dOMUND
24 OCTUBRE 2021
Javier López prensa@omp.es// Teléfono: 91 590 29 43// Web: www.omp.es/prensa
OMPEspaña
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www.domund.es
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