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ABRIL. Universal: Alliberament de les addiccions. Resem perquè totes 

les persones sota la influència de les addiccions siguin ben ajudades i acom-
panyades. 

MAIG. Per l'evangelització: Pels diaques. Resem perquè els diaques, 

fidels al servei de la Paraula i dels pobres, siguin un signe vivificant per a tota 
l'Església.  

JUNY. Per l'evangelització: El camí de cor. Resem perquè aquells 

que pateixen trobin camins de vida, deixant-se tocar pel Cor de Jesús. 

Reunions mensuals de l’Apostolat de l’Oració  

Xarxa Mundial d’Oració del Papa  

Primers divendres - Jornada Mundial d’Oració per les intencions del Papa 

Els directors diocesans de l’A.O. ho tenen establert en els Bisbats de Catalunya. 

Arquebisbat de Tarragona (www.arquebisbattarragona.cat) - Bisbat de Girona (www.bisbatgirona.cat)    

Bisbat de Lleida (www.bisbatlleida.org/es) - Bisbat de la Seu d’Urgell (www.bisbaturgell.org/es)               

Bisbat de Solsona (www.bisbatsolsona.cat) - Bisbat de Tortosa (www.bisbattortosa.org/es)                      

Bisbat de Vic (www.bisbatvic.com) - Arquebisbat de Barcelona (www.arquebisbatbarcelona.cat)              

Bisbat de Sant Feliu (www.bisbatsantfeliu.cat) - Bisbat de Terrassa (www.bisbatdeterrassa.org/es)       
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INTENCIONS DELS NOSTRES BISBES  

 Abril. Pels nens, perquè tinguin sempre una llar on puguin viure ade-

quadament, es respecti la seva dignitat i creixin humana i espiritualment 
d’acord amb el pla de Déu. 

Maig. Perquè les noves tecnologies siguin usades adequada i responsablement i 

s'eviti la propagació de notícies falses i de tot allò que no col·labora al bé i la veri-
tat. 

Juny. Pels religiosos, consagrats a viure en pobresa, castedat i obediència, per-

què les seves vides siguin testimoni del Regne de Déu enmig del món. 

LA CONSAGRACIÓ DE LES FAMÍLIES AL COR DE JESÚS.  

”El futur de la humanitat passa per la familia. Sigueu exemple viu 
d’amor, de perdó i d’atenció!. Sigueu santuaris de respecte a la vida! 
Aixequeu-vos amb Jesús i Maria, i seguiu allò que el Senyor encamina 

per a cada un de vosaltres!”.  
Papa Francesc:  

Us convidem a provar aquesta «renovació familiar»:   

La consagració al Sagrat Cor de Jesús el 2020.  

Línia editorial: El camí del cor en el Cor de Jesús 

ANY JUBILAR DEL CENTENARI DE LA  

CANONITZACIÓ DE LA MISSATGERA DEL COR DE 

JESÚS SANTA MARGARIDA MARIA D’ALACOQUE. 

En aquest any 2020 els membres de l'Apostolat de l'Ora-
ció, i per això gelosos devots de el Cor de Jesús, cele-
brem el centenari de la canonització de Santa Margarida 
Maria d'Alacoque, la Missatgera enviada per donar-nos a 
conèixer el misteri del misericordiós Cor de Jesucrist, 
que pidola el nostre amor en correspondència al seu. 

Amb aquest motiu la Santa Seu ha concedit un Any Jubilar per a tots els monestirs de 
l'Orde de la Visitació, des del 16 d'octubre de 2019 fins a la seva festa el 17 d'octubre 
de 2020. 
 

Aquest goig el sent com a propi l’Apostolat de l'Oració, ja que com deia el P. Enric Ra-
mière: "L’Apostolat de l'Oració és la devoció al Cor de Jesús posada en pràcti-
ca", i la canonització de Santa Margarida Maria, a més de la glorificació de la seva 
missatgera, suposa l'autentificació del seu missatge per a l'Església. 
 

Així afirmava el Beat Papa Pius IX en la seva Butlla de beatificació de 17 d'agost de 
1864, que volent Jesucrist que el culte al seu Sagrat Cor fos instituït en l'Església, va 
triar per a això a Santa Margarida Maria d'Alacoque, qui va fer tot el que va estar a les 
seves mans per dur a terme la missió que havia rebut; missió que necessita el seu 
successor Lleó XIII en la seva encíclica "Annum Sacrum" de 1899: "Margarida Maria 
d’Alacoque havia rebut de Déu l'encàrrec de propagar el culte al Sagrat Cor". 
 

El director general de l'Apostolat de l'Oració recordava al 1950: "La moderna devoció 
de l'Església al Cor de Jesús, està inseparablement unida amb Paray-le-Monial, i no 
es pot entendre, especialment la seva transcendència per als nostres temps, sense 
atendre les revelacions fetes a Santa Margarida Maria d’Alacoque". 
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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 Immaculat 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. 



230 anys transcorreguts des de la mort de Margarida Maria fins a la seva canonització 
 

La Germana Margarida Maria moria a Paray-le-Monial el 17 d'octubre de 1690. L'opo-
sició i el menyspreu de jansenistes i filòsofs pel seu missatge de misericòrdia, van re-
tardar l'inici diocesà del seu procés de canonització fins que al 1715 el va incoar Mons. 
Languet bisbe d'Autun. Allò actuat va romandre adormit en els arxius del bisbat, men-
tre que el cos de Sor Margarida reposava sota el cor al costat de el de les altres ger-
manes difuntes. Al 1792 el terror revolucionari va confiscar el monestir de Paray, i a 
l'haver de abandonar-lo, les germanes s’ho van portar amb dues caixes de fusta les 
restes de la serventa de Déu Germana Margarida Maria i els del Pare de la Colombiè-
re, fins que al 1823 van poder retornar al seu convent i dipositar-los en la desmantella-
da capella. 
 

Finalitzat el procés diocesà, va ser portat a Roma, i el 1824 el Papa 
Lleó XII signava el Decret d'Introducció de la Causa que concedia a la 
Serventa de Déu el títol de Venerable. Es van aprovar els seus escrits, i 
al 1830 arribaven a Paray els Comissaris Apostòlics de la Santa Seu 
per a informar-se’n sobre les seves virtuts heroiques. Es va obrir la seva 
tomba per reconèixer l'autenticitat de les relíquies, i van aparèixer les 
carns consumides i totes les restes de la seva ossada secs, només el 
cervell havia resistit la corrupció, i després de gairebé segle i mig romania intacte i en 
tota la seva frescor. Quatre metges ho van constatar i així ho van declarar en el procés 
verbal.  

Escriu Mons. Bougaud: "Aquella humil religiosa que els jansenistes tractaven de boja, 
de pobre maníaca de cervell trasbalsat, es comprovava mèdicament que aquest era la 
seva part millor conservada doncs havia resistit l'acció de la mort i del temps". 
 

Durant el pontificat de Gregori XVI tres curacions van ser reconegudes, i la Congrega-
ció de Ritus va pronunciar vot favorable de virtuts. Al 1846 era elegit Papa el cardenal 
Joan Maria Mastai com Pius IX, qui, als pocs dies, després de celebrar la Santa Missa 
al monestir de la Visitació de Roma, va dir a les saleses: "Considerem com un deure 
del nostre diví ministeri emprar amb totes les nostres forces en augmentar entre 
els fidels la pietat i la devoció envers el Santíssim Cor de Jesús", i, va impulsar 
l’estendre i dur a terme la beatificació (1864 per Pius IX); la qual cosa va culminar en 
la posterior canonització (1920 per Benet XV) de la germana Margarida Maria.   

Com guanyar el Jubileu del centenari de  

la canonització de Santa Margarida Maria 

El Jubileu, amb les condicions habituals d'estar en estat de gràcia, 
confessar i combregar, i pregar per les intencions del Papa, es pot 
guanyar passant per la porta de l'església de qualsevol dels monestirs 
de la Visitació de Santa Maria. A Catalunya al Passeig de la Vall de 
l'Hebron, 256 de Barcelona, darrera 
dels Salesians d'Horta. Informació al 
Tel. 93 428 16 20, a les següents da-

tes: el primer divendres de cada mes fins a octubre de 
2020, el centenari de la canonització de Santa Margari-
da Maria, el 13 de maig de 2020 la solemnitat de la 
Visitació de la Mare de Déu, el 31 de maig de 2020 
Santa Joana de Chantal, el 12 d'agost de 2020, i la fes-
ta de Santa Margarida Maria, el 16 d'octubre de 2020. 

El Congrés dels Laics: ‘Poble de Déu en sortida’.  

Els seglars diocesans van dedicar molt de temps preparant la 
seva participació. I s’hi va desplaçar l’arquebisbe de Barcelo-
na, el cardenal Joan Josep Omella, acompanyat dels seus 
bisbes auxiliars, Mons. Sergi Gordo i Mons. Antoni Vadell. 
Membres de l’Apostolat de l’Oració Xarxa Mundial d’Oració 

del Papa van participar en els Grups de treball del Congrés. 

L’objectiu és viure aquest congrés “des de l’Esperit”, tal com s’explica al document 
de treball del Congrés de Laics. La primera etapa, ha estat el pre-congrés; la segona 
aquest que ara arriba; i la tercera (post-congrés), vindrà marcada pels dinamismes i 
tasques que es volen implementar. La Delegada de l’Apostolat Seglar, Anna Almuni 
destaca que es vol que sigui un “procés post-congres” que “porti a iniciar camins de 
canvi amb treball conjunt”. 

Una de les motivacions 
més grans que hi ha per 
part de tots aquells que hi 
van participar va ser la 
presència de tantes reali-
tats d’Església, és a dir, la 
diversitat de laics que hi 
van participar. Una realitat 
necessària i “és important 
viure-la amb profunditat”, 
explica Domingo Torres, 
president de la Junta del 
Fòrum d’Organitzacions Catòliques d’Adults-FOCA. 
 

En total hi van haver 80 grups de treball que van centrar-se en quatre itinera-
ris: primer anunci, acompanyament, formació i la presència del laïcat en la vida 
pública. Quatre eixos marcats per tres línies d’actuació claus com ho són 

la sinodalitat, el discerniment i la presència en el món, a la llum de l’Esperit.   

Entre els temes que es van proposar destaquen: els aspectes positius per a ser una 
Església en sortida missionera o les dificultats i obstacles que es troben per a viure la 
propia vocació, així com determinar l’horitzó cap al futur, entre molts altres.  
De fet, així van coincidir els més de 2.200 assistents que el passat febrer els va servir 
per fer els deures durant aquesta trobada que va tenir lloc a Madrid. 

Del 14 al 16 de febrer de 2020 


