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El 21 d’octubre serà la Jornada Mundial de les Missions, un dia per trencar les
fronteres i sortir de les quatre parets del confort
19 Octubre, 2018 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

El Dia Mundial de les Missions, més conegut popularment com a DOMUND, ha arribat. Serà el
21 d’octubre, un dia per recordar els missioners del món i les seves causes. “Canvia el món”
és el lema d’enguany proposat per les Obres Missionals Pontifícies que convida a la renovació
personal i de la societat.

Canvia el món des de dins
“L’aposta és audaç i atrevida” així aﬁrma el director de les OMP. a Espanya, Anastasio Gil.
“És el que fa l’Església des del seu naixement, el que fan els missioners quan són enviats al
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món, el que fa qualsevol cristià que s’ha pres seriosament ser deixeble missioner”.

Un cor que estima venç l’egoisme, surt de les quatre parets del confort al
món sense fronteres.

Compromís del Papa amb el DOMUND
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Les paraules del Papa cap als

directors nacionals de les OMP justiﬁca el lema d’enguany. Cal aconseguir canviar el món des
d’un mateix i cap a la societat. “És una ocasió providencial per renovar les nostres Obres
Missionals Pontifícies” assegurava el pontífex. “Les coses sempre s’han de renovar: renovar
el cor, renovar les obres, renovar les organitzacions, perquè, si no, acabarem tots en un
museu”.

Us animo a viure aquesta fase de preparació com una gran oportunitat
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per renovar el compromís missioner de tota l’Església

La jornada ofereix una nova oportunitat per viure com el Jesús missioner. És, també, la seva
ofrena de vida. La cooperació econòmica per assolir un compromís d’ajuda als més
vulnerables de tot el món. Des dels actes missionals, s’aconsegueix canviar el món persona a
persona, moment a moment.

Mirar enrere per caminar endavant
En primer lloc, fa 99 anys, el planeta estava convulsionat pels efectes de la I Guerra Mundial.
Eren tants els efectes devastadors de la societat que inclús l’Església sentia que alguna cosa
estava canviant.
Aleshores, l’activitat missionera va rebre un cop fort per la baixa de molts missioners
europeus que havien tornat als seus orígens. “Des de la perspectiva històrica som capaços
de valorar-ho: la manca de vocacions natives” explica Anastasio Gil. Les Esglésies naixents
s’acostumaven a rebre i no a donar.
Va ser el papa Benet XV qui va fer un ultimàtum amb la seva carta apostòlica Maximum illud.
Segons Gil “Amb aquesta carta el pontífex denunciava la necessitat de canviar el món des de
dins”. Per tant, una carta profètica, ja que des de sempre es pensava que el canvi vindria des
de fora. “Benet XV assenyala que la transformació que necessita la humanitat brollarà de les
comunitats cristianes que estaven naixent en diferents punts del món”.
L’Església s’havia posat en marxa per pregar junts i col·laborar amb els qui eren enviats a la
missió. Ho va fer a través de la creació de les Obres Missionals Pontifícies de Propagació de la
Fe, Infància Missionera i Sant Pere Apòstol. Per tant, el sant pare Pius XI estableix, el 14
d’abril de 1926, una Jornada Mundial de les Missions que se celebraria el penúltim diumenge
d’octubre. Així, celebrem el 92è aniversari d’aquest dia que coneixem amb l’acrònim
«Domund».
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