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EL SENTIT DE L’ACTIVITAT DELS MISSIONERS 
 

Avui, penúltim diumenge d‟octubre, l‟Església celebra el Diumenge Mundial 
de la Propagació de la fe (el Domund). Avui, l‟Església vol que ens recordem 
dels missioners, d‟aquests homes i dones, preveres, religiosos, religiosos i 
laics i laiques, que han decidit posar la seva vida al servei de 
l‟evangelització dels anomenats països de missió que solem identificar amb 
l‟Àsia, l‟Àfrica, l‟Amèrica Llatina i Oceania. 
 
L‟any 1990, el Papa Joan Pau II va escriure una carta encíclica que porta 
per títol La missió del Redemptor, que parla de la validesa permanent del 
mandat missioner. Sense pretendre fer cap resum d‟aquesta encíclica, 
subratllarem algunes de les idees clau que conté i això ens ajudarà a 
entendre el sentit i l‟abast de l‟activitat dels missioners:   
 

- “L‟activitat missionera té un únic fi: servir l‟home, tot revelant-li 
l‟amor de Déu manifestat per Jesucrist”.  
 

- La importància de l‟activitat missionera: “És una activitat primària 
de l‟Església, essencial i mai no acabada. En efecte, l‟Església no pot 
sostreure‟s a la perenne missió de dur l‟Evangeli a tots els qui -i són milions 
o milions d‟homes i dones- no coneixen encara el Crist Redemptor de 
l‟home”.  

 
- Els destinataris de l‟activitat missionera són: “Els pobles o grups 

humans que encara no creuen en Crist, els qui estan allunyats de Crist, 
entre els quals l‟Eglésia no ha arrelat encara, i la cultura dels quals no ha 
estat influïda per l‟Evangeli”.  
 
 - El missioner ha de respectar la llibertat de les persones i llur 
consciència: “L‟anunci i el testimoniatge del Crist, quan són duts a terme 
respectant les consciències, no violen la llibertat” (...) “L‟Església s‟adreça a 
l‟home en el ple respecte de la seva llibertat. (…) L’Església proposa, no 
imposa res: respecta les persones i les cultures, i s‟atura davant el sagrari 
de la consciència”. 
 
 - Ser missioner demana, primer de tot, predicar amb l‟exemple:   “La 
primera forma de testimoniatge és la vida mateixa del missioner”. I demana 
encarnar-se en el món dels destinataris: “Els missioners, provinents d‟altres 
Esglésies i països, han d‟inserir-se en el món sociocultural d‟aquells als 
quals són enviats, tot superant els condicionaments del propi ambient 
d‟origen. Així han d‟aprendre la llengua de la regió on treballen, han de 
conèixer les expressions més significatives d‟aquella cultura, to t descobrint-
ne els valors per experiència directa”. I a aquest esforç d‟inculturació, cal 
afegir-hi la tasca de promoure el desenvolupament dels pobles i l‟educació 
de les consciències: “oferir als pobles no un „tenir més‟ sinó un „ser més‟, 
desvetllant les consciències amb l‟evangeli”. 



 
Ell veritable missioner,  es diu al final de la carta encíclica, és “el 

missioner sant”; el missioner ha de ser “un contemplatiu en acció”, ha 
d‟anunciar allò que ha contemplat;  i, el missioner, és “l‟home de les 
Benaurances”, perquè, vivint-les, “demostra concretament que el Regne de 
Déu ja ha vingut i que ell l‟ha acollit”. 
 
 Recordem-nos, doncs, avui, de tots els missioners i missioneres que 
treballen en països de missió, preguem per ells i siguem generosos a l‟hora 
d‟oferir-los la nostra col·laboració econòmica. 
 

El mossèn 
____________________________________________________________ 
 
AGENDA 
 
INTENCIONS DE MISSES: Dijous, dia 28: pels matrimonis cristians; 
dissabte, dia 30: per Lluís Blancafort, difunt; diumenge, dia 31: per 
Pere Godayol i Bancells, difunt. 
 
INFORMACIONS: 
 
CASAMENTS: El proppassat dia 2 d‟octubre, a l‟església parroquial,  
l‟Arturo Murillo i Ferrer va contreure matrimoni amb l‟Almudena 
Sánchez i Martín, ambdós veïns de Barcelona. I, l mateix dia, a l‟església 
del casal del Sagrat Cor, en Christian Cochs i González-Casabon va 
contreure matrimoni amb la Cristina Martínez-Iglesias i Messa, ambdós 
veïns de Barcelona. L‟enhorabona a aquests dos nous matrimonis.      
 
COL·LECTA FUNERAL: En la col·lecta del funeral per Pere Godayol i 
Bancells, del proppassat dia 15 d‟octubre es van recollir 115’40 euros. Tal 
com fem sempre, l‟import total de la col·lecta es divideix en tres parts 
iguals: una part, per celebrar misses en sufragi del difunt; una altra part, 
repartida a parts iguals, a Càritas i Mans Unides; i una altra part la 
destinem a les obres parroquials. 
 
DONATIU: S‟ha rebut un donatiu de 200‟00 euros per a la parròquia. 
Moltes gràcies.  
 
GASOLI: Com que el fred ja ha arribat, el proppassat dijous, dia 14 
d‟octubre, vam proveir de gasoli per a la calefacció de l‟església. El tanc, 
ara, pràcticament és ple i l‟import que caldrà pagar és de 1.267‟57 euros.  
 
L’ESGLÉSIA DE LA PIETAT: com sabeu, a l‟església de la Pietat,  hi sol 
entrar força gent. Per això es va decidir de posar-hi uns llibrets que 
contenen un recull de pregàries per a ajudar els fidels a pregar. Els llibrets, 
que, si es vol, la gent se‟ls pot emportar gratuïtament, han tingut èxit. 
Aquests dies n‟hem fet una segona edició i esperem que complexin la seva 
finalitat: ajudar a pregar. Agraïm a la Sra. Assumpció la voluntat i la 
constància d‟obrir i tancar cada dia l‟església de la Pietat,  de tenir-ne cura i 
de procurar que aquests llibrets de pregària sempre estiguin a l‟abast de 
tothom qui entra a l‟església de la Pietat.  


