Benvolguts/des,

Des de Cristians sense Fronteres (CSF) i les Delegacions de Missions de les Diòcesis catalanes ens
posem en contacte amb vosaltres per convidar-vos a participar en la Trobada del Tren Missioner
2019, com a activitat d’animació missionera, en el marc de la celebració del Mes Missioner
Extraordinari, declarat pel Papa Francesc.
El Tren Missioner 2019 consisteix en una JORNADA de trobada, oració, reflexió i celebració en el
marc de la Diada Mundial del DOMUND i que aquest any adquireix una rellevància especial al
proposar celebrar-se per primer cop a Catalunya en el marc del Mes Missioner Extraordinari.
Aquesta Trobada suposa una experiència de disponibilitat i de sortir de nosaltres mateixos, deixant
les nostres comoditats i sortint, en tren i en marxa: allà on l’Esperit ens enviï. Suposa la posada en
escena d’una ESGLÈSIA “EN SORTIDA”, per a què tots els participants en aquesta activitat siguin
conscients que pel fet d’haver estat batejats tots i totes som MISSIONERS i a cadascú de nosaltres
ens correspon la nova acció missionera a l’Església.
Són convidats a participar infants i joves d’escoles i grups parroquials, però també membres de
comunitats religioses, sacerdots, missioners, famílies… de les diferents diòcesis catalanes.
El punt de trobada, el dissabte 19 d’octubre a les 9,30h de matí, a l’estació del Cremallera de
Monistrol, des d’on pujarem junts, en tren, fins al Santuari de Montserrat a on tindrà lloc una
benvinguda festiva i donarem pas a grups de reflexió per edats a partir de la catequesis del
DOMUND. Després, compartirem junts una Eucaristia al Santuari, a on ens rebrà el Pare Abat.
Després de dinar i espai de temps lliure, tindrem l’oportunitat de conèixer de primera mà uns
missioners i missioneres que ens presentaran el seu testimoni. Finalitzarem aquesta edició del Tren
Missioner 2019 amb una Festa de l’Enviament, amb cants i balls, i a on se’ns convidarà a donar
testimoni del viscut en aquesta Jornada en les nostres comunitats d’origen i en els nostres entorns
més propers.
Us convidem a que feu extensiva aquesta invitació als membres dels vostres grups de pastoral de
les vostres comunitats, a les vostres famílies i als vostres amics i amigues. Podeu trobar més
informació sobre aquesta Trobada, els materials de difusió, la documentació prèvia i com fer la
inscripció a www.csf.es/trenmissionerdomund2019 i també us podeu posar en contacte amb les
Delegacions de Missions de les vostres Diòcesis i també a través de la següent adreça de correu
electrònic trenmissioner@csf.es
Us hi esperem !
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