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ANUNCIAM L’EVANGELI SI SOM SOLIDARIS 
 

Avui, Jornada Mundial de les Missions, visquem el que ens recorda el lema d’enguany: “Sereu els meus 
testimonis”. Les diferents campanyes del Domund ens deixondeixen cada any a no ser sols destina taris 
de la Paraula de Déu sinó, sobretot, anunciadors de la persona de Jesús en les nostres obres diàries. 
No són tan sols missioners aquells que per amor a Jesús han deixat la seva casa i seguretats diverses, 
ho som també tu i jo en el cau de les nostres famílies i del nostre treball i entorn. Siguem testimonis 
del nostre amor a Jesús sembrant la nostra total confiança en ell d’una manera ben normal: 

-Amb el somriure, perquè hi hagi arreu l’alegria de l’evangeli. 
-Amb la paraula consoladora, perquè tothom es senti acompanyat. 
-Amb un gest alliberador, perquè ningú sigui esclau de res. 
-Amb la pregària, perquè tots puguem sentir l’abraçada de Déu. 
-Amb la pau, perquè regni la justícia, la solidaritat, la caritat. 

A favor de l’anunci de l’evangeli, proposem-nos en família o entre amics, compartir idees o signes que 
ens recordin que l’anunci de la nostra fe ha de ser viu i alliberador de tot egoisme. 

Aquest Diumenge Mundial de la Propagació de la Fe ens convida a tenir present que per damunt de 
tot hem de ser universals, persones obertes a una fraternitat sense barreres: 

-Abans de ser europeus, americans, africans, australians o asiàtics, som persones humanes. 
-Abans de ser blancs o negres, joves o vells, homes o dones, som persones humanes. 
-Abans de ser agnòstics o ateus, catòlics, protestants o musulmans, som persones humanes. 

El Diumenge del Domund no ens convoca només a organitzar tómboles i repartir sobres en bé de 
l’evangelització. També ens demana que a partir de la nostra identitat personal i cultural, visquem 
prioritàriament atents a necessitats d’arreu i diverses. Desinteressar-nos de les necessitats dels més 
propers i dels més llunyans, a més de no ser cristià, és totalment inhumà. Sols l’interès dels uns a favor 
dels altres, ens humanitza. 

Sempre serà bo que alguns ens recordin cada any la necessitat que tenim d’estendre la nostra mirada 
vers aquelles persones -en qualsevol moment també nosaltres en podem formar part d’elles- que ens 
reclamen la nostra atenció ordinària o preferencial. 

Celebrant la Jornada Mundial de les Missions, record que fa uns anys algú em va dir: “Quan vaig rebre 
un sobre que em demanava la meva col.laboració el vaig posar a dins d’un calaix. Després d’uns dies 
em vaig demanar: I què fa el sobre a dins del calaix?. El meu deure és aportar econòmicament i fer-
lo córrer. I així ho vaig fer”. 

Facem córrer els sobres del Domund i siguem generosos en la nostra aportació econòmica. Però, 
sobretot, despertem-nos per ser persones abocades a satisfer les necessitats dels demés, siguin quins 
siguin aquests. Estimam Jesús si anunciem l’evangeli essent solidaris. Gràcies de cor a tots els qui fan 
possible aquesta Campanya a Menorca i arreu. 
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