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La missió d’un bisbe català a Hondures
El bisbe de la diòcesi de Trujillo és un dels convidats al DOMUND per explicar la
seva experiència com a missioner a Hondures des de fa 40 anys
13 Octubre, 2016 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Lluís Solé i Fá (L’Espluga de Francolí, 1946) és missioner a Hondures des de fa 40 anys i bisbe
de la diòcesi de Trujillo. Aquest any, Solé està convidat a participar i a promoure la Jornada
del Diumenge Mundial de les Missions, popularment coneguda com el DOMUND, que enguany
se celebra el 23 d’octubre i que coincideix amb el 90è aniversari des de la seva primera
celebració.

“Surt de la teva Terra”
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És el lema de l’edició d’aquest any i té com a objectiu animar a tothom a sortir i anar a trobar
els altres per anunciar-los l’Evangeli. Segons el padrecito de Trujillo “s’ha de llegir com una
crida que l’Església i el Papa, davant d’ella, ens fa anar a tots per dir que no ens quedem a
casa […] perquè hi ha un moment que necessita escoltar l’Evangeli de Jesús”.
El missioner en el segle XXI
“És un missioner renovat perquè la societat va fent canvis, amb els efectes directes que
comporta la globalització. L’anunci de l’Evangeli, que és la missió de l’Església” explica el
bisbe Lluís Solé i demana adaptar-se a aquests canvis.
Les xifres en el nostre territori
En el territori espanyol hi ha un total de 13.000 missioners que col·laboren en l’anunci de
l’Evangeli i la defensa de la dignitat de les persones en 140 països diferents. El perﬁl del
missioner és molt variat: religiosos i religioses, sacerdots, bisbes, laics, famílies, etc.
L’Església catalana ha enviat 495 missioners i el 2015 va recaptar casi 1 milió d’euros que es
van posar a disposició del Sant Pare per enviar-los als Territoris de Missió.

Som menys generosos?
Solé diu que no, que “som proporcionalment igual de generosos que abans però han
disminuït el nombre de missioners si ha fet que es necessitin més la presència de laics i nous
ministeris”.
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