INTENCIONS QUE EL PAPA HA CONFIAT
A L’APOSTOLAT DE L’ORACIÓ
Xarxa Mundial d’Oració del Papa

www.apostoladodelaoracion.com - www.elvideodelpapa.org

JULIOL. Universal: Les nostres famílies. Resem
perquè les famílies actuals siguin acompanyades amb amor, respecte i consell.
AGOST. Per l'evangelització: El món de la mar. Resem per
totes les persones que treballen i viuen de la mar, entre ells els mariners, els pescadors i les seves famílies.
SETEMBRE. Universal: Respecte dels recursos del planeta.
Resem perquè els recursos del planeta no siguin saquejats, sinó
que es comparteixin de manera justa i respectuosa.
INTENCIONS DELS NOSTRES BISBES

Juliol. Per la gent gran, especialment pels que viuen en soledat,
perquè trobin l'ajuda material i espiritual que necessiten.
Agost. Pels professionals que en els diferents serveis de la societat ajuden als altres amb risc de les seves vides, perquè ho facin sempre amb generositat, despreniment i amor.
Setembre. Pels catequistes i professors cristians, perquè tinguin sempre present la importància de la seva missió i es formin adequadament a
fi que la seva tasca produeixi fruits abundants.
LA CONSAGRACIÓ DE LES FAMÍLIES AL COR DE JESÚS.

”El futur de la humanitat passa per la família ¡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.

Reunions mensuals de l’Apostolat de l’Oració
Xarxa Mundial d’Oració del Papa
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OFERIMENT DIARI
Veniu, Esperit Sant, inflameu els nostres cors en
les ànsies redemptores del Cor de Crist, per tal que
oferim de veritat les nostres 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.
Línia editorial: El camí del cor en el Cor de Jesús

En una edició especial d'El Vídeo del Papa
(#PrayForTheWorld - El Video del Papa PFTW - Marzo
2020), el Sant Pare demana resar pels malalts i els
que sofreixen, al temps que agraeix als que, tots
units i sense importar la seva tradició religiosa o
conviccions, preguen pels afectats.
El Sant Pare Francesc ha volgut compartir un missatge d'oració particular en una edició especial d'El Vídeo del Papa, en una
iniciativa de la Xarxa Mundial d’Oració del Papa-Apostolat de l’Oració. En
un context marcat per la pandèmia mundial del COVID-19, el Papa va parlar
el passat dimecres, 11 de març, per agrair a tots els que resen en aquests
moments difícils, sense importar la seva tradició religiosa. Fent un especial
èmfasi en els malalts i en els que més pateixen, va demanar elevar tots junts
l'oració "Sota la teva empara" a la Mare de Déu, implorant la seva protecció:

“Sota la teva empara ens acollim, santa Mare de Déu;
no menyspreïs les nostres súpliques en les necessitats,
aparteu-nos de tot perill, oh, Verge gloriosa i beneïda”
El camí del cor en el Cor de Jesús
L'itinerari de la Xarxa Mundial d'Oració del Papa-Apostolat de l'Oració i les temàtiques de la nostra proposta espiritual es presenten com una escola del cor.
Se'ns proposa una "aliança" d'amor personal amb el Cor de Jesús i l'oferiment
de la nostra disponibilitat diària per col·laborar amb Ell en la seva missió de compassió pel món, com a apòstols seus al servei de l'Església.(caminodelcorazon.church/web/)

El papa Francesc viu aquests moments difícils per
a tot el món amb fe i pregària. El passat tercer diumenge de Quaresma, va resar davant la icona de
la Salus Populi Romani per emfatitzar la seva
proximitat als que pateixen i implorar la protecció
especial de la Santíssima Mare de Déu. Després,
en un pelegrinatge cap a on es troba el crucifix que
en 1522 va ser portat en processó per acabar amb
la pesta a Roma, va demanar per la fi de la pandèmia que colpeja al món. En aquests dies, també va
implorar la curació de tants malalts, va recordar a
les moltes víctimes i va demanar que els seus familiars i amics trobin consol i
alleujament. En aquest missatge especial i universal de Francesc, que va compartir mitjançant el Video del Papa, agraeix també a "tots els homes i dones
de bona voluntat que resen per aquest moment, tots units, qualsevol que
sigui la tradició religiosa a la qual pertanyin". I sigui permanent la pregària.
SANT LLUÍS GONZAGA, PATRÓ CONTRA LA PESTE
Va néixer Lluís al palau de Castiglione, a la
Llombardia, el 9 de març de 1568, primogènit de Ferrante Gonzaga, marquès de Castiglione delle Stiviere. Sant Carles Borromeo,
arquebisbe de Milà, el prepara per a la primera comunió, que rep de les seves mans
el 1580.
L'emperadriu Maria d'Àustria va voler tenir
com a dama d'honor a la marquesa de Castiglione, mare de Lluís, i el 1581 tota la família es va traslladar a la Cort d'Espanya, sent
Lluís patge del príncep Diego, fill de Felip II.
Ell explica: "Una vegada, quan pregava davant l'altar de Nostra Senyora del Bon Consell, a la capella de el Col·legi imperial de la
Companyia de Jesús vaig sentir que la Verge em deia que entrés en la Companyia del seu Fill". Quan els Gonzaga van
tornar a Itàlia, Lluís, als seus 18 anys renuncia al marquesat en favor del seu
germà, i entra al Noviciat de Sant Andreu a Roma. Va ser el seu confessor
sant Roberto Bellarmino.
A Roma va ocupar com a cel·la un lloc sota una escala, sense més finestra
que una claraboia. Servia a la cuina, fregava el terra i era l'últim de tots. Als
seus 19 anys va rebre les ordes menors. Sempre alegre, optimista, de bon
humor i amb un afany apostòlic i de servei als pobres i malalts, deia que "el
Senyor li havia donat un gran fervor en ajudar els malalts i pobres ... doncs
quan un ha de viure pocs anys, Déu incita més a aquestes accions".

En 1591 es va extendre la pesta a Roma.
A l'hospital de Santa Maria de la Consolació passava Lluís llargues hores al costat dels llits dels empestats. El seu superior del Col·legi, testifica: "Donava horror
veure a tants que s'estaven morint. Caminaven nus per l'hospital i queien morts
pels racons. Jo vaig veure a Lluís servir
amb alegria als malalts, rentant els peus,
arreglant, donant-los de menjar, preparant-los per la confessió i animant-los a
l'esperança.
El 3 de març, quan anava a l'hospital, va trobar a un empestat que, inconscient, jeia enmig del carrer. El va abraçar, el va posar a les seves espatlles i a
peu el va portar a la Consolació, i allà el va atendre. Al mateix dia va començar
la febre i el malestar. Escriu a la seva angoixada mare: "Al Cel tornarem a viure junts i, a més, units al que té cura de la nostra salvació. Li lloarem amb totes
les forces de la nostra ànima, cantarem eternament les seves misericòrdies i
gaudirem d'alegries que no poden acabar. Desitjo que considereu la meva partida com un benefici del qual heu d’alegrar-vos".
A sant Robert Bellarmino li va preguntar si era dolent desitjar la mort. El confessor li va replicar: "Per què vols morir?". Lluís va contestar: "Per unir-me amb
Déu". El va beneir. Va estar una setmana entre la vida i la mort.
Sant Lluís és patró anticipat dels devots del Cor de Jesús, doncs va ser avisat
en somnis que moriria el divendres de la setmana següent al Corpus, com així
va ser, i durant tots els dies següents, va recitar el "Te Deum" com acció de
gràcies . Aquest divendres, un segle després, Jesús va disposar que fos la festa del seu Sagrat Cor. En els seus últims moments no va poder apartar la seva
mirada d'un petit crucifix penjat davant del seu llit.
El P. Peter-Hans Kolvenbach, al IV centenari de la seva mort, escrivia a tota la
Companyia de Jesús: "Sant Lluís Gonzaga va acabar la seva vida entregat als
pobres, ajudant els empestats abandonats als carrers de Roma. No pot estranyar, per tant, el que avui dia, en molts països, les víctimes de les epidèmies
hagin reconegut en ell al seu intercessor, i que es propagui cada vegada més
la seva imatge portant a coll les víctimes de les pestes dels nostres temps".
Sant Joan Pau II el 1991 el va proclamar patró dels malalts de "la pesta moderna", ja que "per la seva gran misericòrdia es va dedicar als malalts de pesta
a Roma, així es va contagiar i va morir tan jove".
Els membres de l'Apostolat de l’Oració en aquests temps de pandèmia hem
d’encomanar-nos a la seva protecció, resant la seva pregària: "Senyor Déu,
dispensador dels dons celestials, que vau voler juntar a l’angelical jove
Lluís una admirable innocència de vida amb una no menor penitència,
concediu-nos per la seva intercessió, que ja que no l’hem imitat en la seva vida innocent, al menys en la penitència el seguim. Per Jesucrist nostre Senyor. Amen". La seva festa és el dia 21 del mes del Cor de Jesús.

