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la MISSIÓ és per a TOTS
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Cada home i cada dona és una missió, i aquesta és la raó per la qual està vivint a la terra.

Ser atrets i ser enviats són els dos moviments que el nostre cor, sobretot quan és jo-
ve en edat, sent com a forces interiors de l’amor que prometen un futur i impulsen cap 
endavant la nostra existència.

Ningú no percep millor que els joves com la vida sorprèn i atrau. Viure amb alegria la 
pròpia responsabilitat davant el món és un gran desafiament.

Conec bé les llums i ombres de ser jove i, si penso en la meva joventut i en la meva 
família, recordo com era d’intensa l’esperança en un futur millor.

Del missatge del papa Francesc per a la Jornada Mundial de les Missions 2018

«No pensis mai que no tens res a aportar o que no fas falta a ningú.«No pensis mai que no tens res a aportar o que no fas falta a ningú.
FAS FALTA A MOLTA GENT»FAS FALTA A MOLTA GENT»

Papa FrancescPapa Francesc

CANVIA EL MÓN CAMBIA EL MUNDO

«La propagació de la FE per atracció exigeix cors oberts, di-
latats per l’amor», diu el papa Francesc en el seu Missatge 
per a aquesta Jornada Mundial de les Missions.

El CANVI que promou el Domund neix del cor on ha entrat 
Déu. Des d’un cor que estima es venç l’egoisme, es deixa 
de pensar només en les necessitats pròpies i es comença 
a pensar en les necessitats dels altres.

Obres Missionals Pontifícies proposa els missioners com a 
exemple que el canvi en el món és possible. Ells el provo -
quen amb la seva «vida i obra».

La conversió missionera de les estructures de l’Església re-
quereix santedat personal i creativitat espiritual.

«La propagación de la fe por atracción exige corazones 
abiertos, dilatados por el amor», dice el papa Francisco en 
su Mensaje para esta Jornada Mundial de las Misiones.

El cambio que promueve el Domund nace del corazón donde 
ha entrado Dios. Desde un corazón que ama se vence el 
egoísmo, se deja de pensar sólo en las necesidades propias 
y se comienza a pensar en las necesidades de los demás.

Obras Misionales Pontificias propone a los misioneros como 
ejemplo de que el cambio en el mundo es posible. Ellos lo 
provocan con su «vida y obra».

La conversión misionera de las estructuras de la Iglesia re-
quiere santidad personal y creatividad espiritual.


