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INTENCIONS DELS NOSTRES BISBES  

  

Abril. Pels nens i adults que reben els sagraments de la iniciació cristiana, per-

què siguin membres vius de l'Església i col·laboradors actius de la seva missió. 
 

Maig. Per les famílies cristianes, perquè siguin autèntiques esglésies domèstiques on es 

visqui i transmeti l'Evangeli de Jesucrist, i per als laics, perquè santifiquin fidelment l'or-
dre temporal. 
 

Juny. Per les persones consagrades a viure en pobresa, castedat i obediència, perquè 

les seves vides siguin testimoni del Regne de Déu. 

FESTA DEL SAGRAT COR 

Divendres, 28 de juny de 2019 

Església dels jesuïtes de Casp 

175 aniversari Apostolat de l’Oració 

ABRIL. Universal: Metges i els seus col·laboradors en zones de guerra. Pels 
metges i el personal humanitari presents en zones de guerra, que arrisquen la 
seva pròpia vida per salvar la dels altres. 
 

MAIG. Per l'evangelització: L'Església a l'Àfrica, ferment d'unitat. Perquè, per 
mitjà del compromís dels seus membres, l'Església a l'Àfrica sigui un ferment 
d’unitat entre els pobles, un signe d'esperança per a aquest continent. 
 

JUNY. Per l'evangelització: Estil de vida dels sacerdots. Pels sacerdots per-
què, amb la sobrietat i la humilitat de les seves vides, es comprometin a una 
solidaritat activa cap als més pobres. 

TEMPLE DEL TIBIDABO 

CONSAGRACIÓ DE LES FAMÍLIES 

AL SAGRAT COR DE JESÚS 

Diumenge, 7 de juliol de 2019 

JORNADA INTERDIOCESANA 

DE L’APOSTOLAT DE L’ORACIÓ 

Xarxa Mundial d’Oració del Papa 
175 aniversari de l’Apostolat de l’Oració 

Commemorem en aquest any el 175 aniversari del primer brot que va germi-
nar de la petita llavor que la Providència havia disposat convertir en frondós 

arbre en que anaven a niar els ocells de l'Església: l'Apostolat de l'Oració. 

Una mica d'història. En 1843 s'havia assignat les missions de l'Índia a la província je-
suïta de Lió, i en la petita vila de Vals-près-le-Puy va instal·lar el seu centre de forma-
ció de futurs missioners. Els seus joves estudiants, ansiosos d'unir-se a les missions a 
l'Índia i Amèrica, no van poder veure com les seves avorrides rutines d'estudi els farien 
millors missioners i s'afanyaven per saber-ho tot sobre la seva futura terra de missió, 

més que pels seus estudis. 
El matí del 2 de desembre de 1844, el seu director espiritual, el 
P. Francesc Xavier Gautrelet donava la meditació i escriu el P. 
Vessels que va dir als seus oients: "La vostra missió no és 
ara l'Índia, sinó l'aula de clase, la filosofia i la teologia. La 
pitjor preparació per a un futur missioner és la de seguir 
els seus desitjos i no la voluntat de Déu. Si voleu ser mis-
sioners, podeu començar a ser-ho des d'avui en aquesta 
casa", i els va proposar que en aixecar-se al matí li oferissin a 
Déu la jornada amb les paraules que a dalt assenyalem, i que 
recorden l'oferiment de sant Ignasi: "Preneu, Senyor, i rebeu la 
meva llibertat, la meva memoria,…." 

L'oient Enric Ramière va quedar impactat, i es va proposar practicar ja aquest oferi-
ment en despertar el dia següent, i anant després a la capella, presentar-lo a Jesús en 
l'Eucaristia, unit amb la seva comunitat i en esperit amb tota l'Església. 
El Pare Gautrelet exposaria les idees d'aquella xerrada en un senzill fullet al qual va 
posar per primera vegada el nom de «L'Apostolat de la Prière», rebent l’any 1849 in-
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  BUTLLETÍ DE CATALUNYA 

OFERIMENT DIARI 
 

Veniu, Esperit Sant, inflameu els nostres cors en les ànsies re-
demptores del Cor de Crist, per tal que oferim de veritat les nos-
tres persones i obres en unió amb Ell per a la redempció del 
món. Senyor meu i Déu meu Jesucrist, per mitjà del Cor Immacu-
lat de Maria em consagro al vostre Cor i m’ofereixo amb Vós al 
Pare en el Sant Sacrifici de l'altar, amb la meva oració i el meu 
treball, sofriments i alegries d'avui, en reparació pels nostres 

pecats i per què vingui a nosaltres el vostre Regne.  
Us demanem en especial: pel Sant Pare i les seves intencions, pel nostre bisbe i les seves 
intencions, pel nostre rector i les seves intencions. Amén. 



dulgències de Pius IX. El projecte no va aconseguir major projecció, i 
enviat Gautrelet a Lió el 1861, va traspassar la direcció de la incipient 
obra al P. Enric Ramière, ja professor de filosofia. Aquest relleu resul-
taria transcendental, ja que el nou director va estendre l'oferiment de 
les obres del dia d'uns pocs religiosos a tots els fidels de l'Església, 
potenciant infinitament l'unir-lo al sacrifici de Crist en la santa Missa, i 
insuflant a la comunitat d’orants la seva genuïna essència: la consa-
gració al Cor de Jesús amb esperit reparador i la petició de l'ad-
veniment del seu Regne, segona petició del parenostre, adoptat 
com a lema. L'oració d'uns pobres homes, en unir-se al Cor de Jesu-
crist en la seva súplica al Pare, s'anava a convertir en oració divina. Així ha afirmat 
que l'Apostolat de l'Oració consisteix «a unir tan fortament i amb tant d'amor com 
sigui possible les nostres intencions amb les del Cor de Jesús, oferint en unió 
amb Ell totes les nostres obres per a la glòria divina i la salvació de les ànimes». 
Per això escriurà que és el mateix dir Apostolat de l'Oració que Apostolat del Cor de 
Jesús, ja que no hi ha més diferència entre tots dos apostolats que el que hi ha entre 
el foc i la calor. 
Els seus censors li van titllar de reformador i fins i tot de deformador per donar el pro-
tagonisme de la seva obra al Cor de Jesús, però ell els va argüir que el que havia fet 
no era una "alteració perjudicial", sinó "un progrés legítim", i els va demostrar com el 
Cor de Jesús és el motor, el model, la raó, la palanca i el centre vital de l'Apostolat 
de l'Oració, ja que per donar a les oracions fetes a favor de les ànimes tota la seva 
eficàcia és indispensable fer-les passar pel Cor de Jesús. 

"La història de l'Apostolat de l'Oració seria inexplicable sense 

el Pare Enric Ramière, l'home que el va crear. (P. Parra, S.J.) 

El director de l'Apostolat de l'Oració per a França el Pare Charles Parra, S.J. afirmarà 
el 1928: "Si una obra és un home, l'Apostolat de l'Oració és el Pare Ramière" El 

Pare Gautrelet va encarregar a Ramière ampliar el seu llibret, 
i aquest va escriure el 1861 una obra genial, completament 
nova, que feia oblidar l'anterior, encara que mantenint el títol. 
El Pare Gautrelet comentarà agraït: "En els 15 primers anys 
de la seva existència l'Apostolat de l'Oració se sostenia, però 
a penes progressava ... li faltava una demostració més com-
pleta de la veritat que li serveix de fonament. La hi donarà el 
Pare Ramière mitjançant una expressió sòlida i lluminosa de 
la doctrina catòlica sobre la naturalesa i el poder de l'oració". 
S'explica en el nou llibre «L’Apostolat de l'Oració»: l'oració 
és el principal mitjà d'acció per fer triomfar la causa de Déu en 
el món, però perquè aquesta pregària sigui eficaç, ha de re-
colçar-se en associació de orants, i aquesta precisa d'un 
mòbil, i un cap. 

 

Si la finalitat és la salvació del món, el seu mòbil i cap només pot ser el Cor de 
Jesús, la seva font de vida, que prega sense parar al sant Tabernacle per fer 
baixar del Cel la seva divina gràcia. 
La nostra pregària comú no serà ja una oració purament humana, s'haurà divinitzat en 
passar pel Cor de Jesús i ser oferta per l'únic Mitjancer entre Déu Pare i els homes: 

"Les nostres oracions tenen la seva font en el Cor de Jesús, de tal manera 

que són realment oracions de Jesucrist, més realment fins i tot que nostres”. 

El Pare Ramière presentà el seu programa al papa Pius IX, qui el va be-
neir dient: "Aquesta és la via cap a la santedat. Qui comenci la seva 
jornada amb un oferiment autèntic de la seva vida a Crist i per Ell al 
Pare, per a l'edificació del Regne, i que visqui després aquesta ofre-
na i la porti a l'Eucaristia de manera que el mateix Crist pugui assu-
mir-la, i fusionar-la amb la seva, convertint-la en part de la seva, està 
en el camí de la santedat" 

El confirmaria el papa Benet XVI als participants en el 
Congrés Nacional Italià de l'Apostolat de l'Oració el 29 de 
juny de 2006: "La unió amb el Cor de Jesús és el secret 
de l'Apostolat per ser font de santedat i eficàcia". 
El papa Francesc ha impulsat el rellançament de l'espiri-
tualitat de l'Apostolat de l'Oració, també com un "camí es-
piritual", inspirant un "camí del cor en el Cor de Jesús", 

que vol respondre a les necessitats de la vida interior de totes les persones per mitjà 
de l'oració i de l'Eucaristia, perquè aquestes necessitats també de l'Església es puguin 
fer realitat. 

 La Xarxa Mundial d’Oració del Papa-Apostolat de l'Oració 

El papa Francesc ha constituït, el 27 de març de 2018, la Xarxa Mundial d’Oració del 
Papa-Apostolat de l'Oració com un servei pontifici amb seu a la Ciutat del Vaticà apro-
vant uns nous estatuts. Aquesta oficialització in-
clou al Moviment Eucarístic Juvenil, la branca inte-
grada pels joves de la XMOP-A.O. 
El vídeo del Papa és una iniciativa global desen-
volupada per difondre les intencions mensuals del 
Sant Pare sobre els reptes de la humanitat. El pro-
jecte iniciat pel Pare Frédéric Fornos, Director In-
ternacional de la XMOP-A.O., també compta amb 
el suport de Vatican Media, que mes a mes acom-
panya al papa Francesc en les seves comandes d'oració. 
Per mitjà d'un breu audiovisual que es publica al web oficial, al Newsletter i en les 
xarxes socials, el Papa comparteix la seva intenció de pregària mensual i ofereix algu-
nes reflexions relacionades amb aquesta intenció. Les seves paraules són intercala-
des per imatges realitzades especialment per acompanyar el tema del vídeo.  

El vídeo del Papa és subtitulat en dotze idio-
mes. La primera edició es va realitzar al gener 
de 2016 i actualment compta amb vint milions 
de visualitzacions en les seves xarxes 
pròpies. Més de 4800 mitjans de comunicació 
el donen a conèixer en 70 països. 
El Papa també té una aplicació (app) "click 
to pray" (www.clicktopray.org) que convida 
a resar junts per les seves intencions, pels 
desafiaments de la humanitat. 

I perquè «cada dia és diferent» ofereix una oració per als 365 dies de l'any perquè ca-
da dia descobreixis el que Déu et convida a viure. 

Pregant junts amb el Papa som milers els que formem una veritable 

xarxa mundial d'oració en la Comunió dels sants. 


