Obertura del Mes missioner Extraordinari:
• Dimarts 1 d’octubre, 18 hores: Vigília de pregària – Carmelites de
Jesús
A la resta de monestirs de vida contemplativa també es realitzaran
pregàries per unir-se a la celebració.

Seguint l’estel dels nostres màrtirs missioners:
• Divendres 4 d’octubre – l’estel de Francesc Gil de Frederich – 20h
Eucaristia a la Catedral de Tortosa.
• Divendres 4 d’octubre – l’estel de Pere Màrtir Sans – Eucaristia a
Ascó
• Dissabte 5 d’octubre – l’estel de Jacint Orfanell - Trobada i
peregrinació missionera al Baix Maestrat:
o 11h: Concentració al Reial Santuari de la Verge de la Font de la
Salut de Traiguera.
o 11.30h: Pregària missionera a l’ermita
o 12h: Activitats sectorials: gimcana xiquets, gimcana joves, motivació
missionera adults
o 14h: Dinar
o 15.30h: Peregrinació missionera fins la Jana (5 km)
o 17.30h: Eucaristia a la Parròquia de la Jana
Atenció:
• Cal portar-se el dinar
• Si hi ha gent que no pot realitzar la peregrinació a peu, convé que
assisteixi tot anant amb vehicle fins la Jana.
Com és habitual en les trobades de Catequesi, els participants porten
dolços per compartir després del dinar i de l’Eucaristia.
• Organitzarem vehicles a la Jana per anar a recollir els que hagin
quedat al Santuari.

El Domund:

• 19 d’octubre: El tren Missioner a Montserrat (programa a part)
• 20 d’octubre: Jornada del Domund

La cloenda:
• 26 d’octubre: Trobada Diocesana i enviament missioner
Al Seminari Diocesà:
o 9.30h: arribada i lliurament de credencials
o 10h: pregària
o 10.30h: reunions formatives
o 12h: descans
o 12.30h: reunions per delegacions
o 14.30h: dinar
A la catedral:
o 17h: Eucaristia d’enviament missioner
Els arxiprestats, parròquies, comunitats, col·legis … organitzaran les seues
pròpies activitats per fer que l’octubre sigui realment un mes missioner
extraordinari, com el Papa Francesc ens ha demanat.
Des de la Delegació Diocesana de Missions, a més del material editat per les
OMP, posem a la disposició de tots un vídeo amb testimonis dels nostres
missioners i uns dossiers per classes de religió i catequesis per divulgar el
testimoni dels nostres missioners màrtirs.
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