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Aquest diumenge, dia 23 d'octubre 

celebrarem la jornada del Domund.  

És el dia que, de forma especial, l'Església 

universal resa pels missioners i col·labora 

amb les missions. 

Els missioners canvien la vida de moltes 

persones a tot el món. Aquest any el Domund 

compleix 200 anys al servei de la missió. El 

lema d'aquesta jornada és "Sereu els meus 

testimonis", al·ludint al mandat de Jesús 

recollit a l'inici del llibre dels Fets dels 

Apòstols.  

Es tracta d'una jornada on celebrem allò 

essencial de la nostra presència cristiana en la 

realitat missionera de la qual tots som 

partícips, i per tant evangelitzadors. Una 

jornada per valorar la missió de l´Església en 

el testimoni de tants missioners i en el nostre 

propi compromís cristià. 

Va ser fa 200 anys que una jove seglar 

francesa, Pauline Jaricot, va iniciar una xarxa 

de pregària i col·lecta per als missioners, fent 

partícips tots els fidels, per aquest mitjà en la 

seva tasca. D'aquesta genial iniciativa va 

néixer aquesta Jornada Mundial, que al nostre 

país va adquirir el conegut nom de Domund. 

Mn. Juan Pablo Calvo, rector. 

Vols rebre el butlletí parroquial , els avisos, així com les notícies parroquials? 

Envia un WhatsApp al (616.520.186) i t'afegirem a la llista de difusió parroquial.  



Fes-te voluntari 

Per poder dur a terme la nostra missió, a Càritas 

necessitem comptar amb voluntaris que ens ajudin a 

estar a prop de persones que viuen la injustícia de la 

pobresa.  Escoltar, somriure, acompanyar, passejar... 

Fins i tot, reviure la gran i gèlida nevada del Nadal del 

1962, conèixer quina és la capital d'Eslovènia, explicar 

què és Internet o cantar sense importar si desafines. 

Tot això ho pots viure fent un voluntariat a Càritas. 

Tenim molts projectes on pots col·laborar són molt 

diversos: des de donar suport en cursos de llengua o 

alfabetització digital per a adults fins a fer reforços 

educatius a nens, visitar ancians en residències i 

dinamitzar-los el dia a dia o ajudar en tasques 

administratives o de gestió de la entitat. Tot i la gran 

diversitat de tasques de voluntariat, totes tenen un 

element comú: millorar la vida de les persones i així 

poder portar l evangeli de Jesucrist a aquest mon que 

tant ho necesita. 

 

"Holywins" la festa de la santedat 

que celebra la vida. 

Aquesta iniciativa va néixer a la 

diòcesi de París el 2002 i el 2009 

va arribar a la nostra diòcesi.  

"Holywins” és un joc de paraules 

que significa “la santedat venç” i, 

evidentment, la similitud fonètica 

amb la paraula “Halloween” no és 

casual.  

Aquesta celebració ha anat 

perdent, amb el pas dels anys, la 

seva relació amb la fe cristiana, i la  

 

 

seva manera de plantejar la vida i 

la mort, el bé i el mal són 

completament diferents. 

És per això que volem celebrar 

Holywins a la parròquia de Sant 

Joan i animar els nens i 

adolescents a participar en jocs, 

tallers, cançons... vestits dels seus 

sants preferits, amb l'objectiu de 

conèixer més les seves vides 

exemplars i recordar la crida a la 

santedat que Déu fa a tots els 

catòlics. 

Despatx parroquial dimecres de 10:30 a 12:30 i de 17:30 a 18:30 

C.\ Montserrat 42, 08340 Vilassar de Mar—Telf.: 616.520.186 

santjoan784@arqbcn.cat 

www.parroquiasantjoanvdm.com 


