
INTENCIONS QUE EL PAPA  

HA CONFIAT A  

L’APOSTOLAT DE L’ORACIÓ   

Xarxa Mundial d’Oració del Papa          

www.apostoladodelaoracion.com 

www.elvideodelpapa.org 

En els Butlletins i en els Fulls mensuals hi figuren pe-
riòdicament les intencions mensuals del Sant Pare amb 
una breu explicació que resumeix la que ell mateix co-

menta en el “vídeo del Papa” que es publicita cada primer divendres com 
a Jornada Mundial d’Oració per les Intencions del Papa. 

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’AO 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  
 

En els Fulls mensuals i en els Butlletins hi figuren periòdicament 
les intencions mensuals dels nostres bisbes.  

El Sant Pare promou una aplicació (app)  
per a la Xarxa Mundial d’Oració:  
Click To Pray: www.clicktopray.org.  

Et convida a pregar junts per les seves intencions, 
pels desafiaments de la humanitat. I perque “cada 

día es diferent” t’ofereix una oració per als 365 dies de l’any, per a que cada dia 
descobreixis allò que Déu et convida a viure. Pregant amb el Sant Pare som milers 
els que formem una veritable xarxa mundial d’oració en la Comunió dels sants.  

L’Apostolat de l’Oració-XMOP és també un camí espiritual que 

l’Església proposa a tots els cristians per a ajudar-los a ser AMICS I APÒS-
TOLS DE JESÚS RESSUSCITAT, EN LA VIDA DIARIA. Condueix cap a 
una aliança d’amor personal amb Ell, simbolitzada en el seu Cor, tot unint-
nos en la confiança, la reparació i la consolació i, si s’escau, la consagració personal. 
L’Apostolat de l’Oració és una XARXA MUNDIAL D’ORACIÓ AL SERVEI DELS DESAFIA-
MENTS DE LA HUMANITAT I DE LA MISSIÓ DE L’ESGLÉSIA, expressat en les intencions 
mensuals d’oració del Papa. (www.elvideodelpapa.org).  
 

Aquesta disponibilitat té com a font i model Jesús Eucaristia.  

QUE ÉS.- L'Apostolat de l'Oració, l'oració com apostolat, en-

tre altres coses, és una realitat d'àmbit universal - 35 mili-
ons de persones que resen l'oració d'oferiment diària-
ment - i va ser fundat el 3 de desembre de 1844, fa més 
de 175 anys; posteriorment va tenir una difusió decisiva 
pel P. Enric Ramière (1821-1884) i els Sants Pares.  

El papa Francesc, des de 2014 li ha donat un nou i 
fort impuls com a Xarxa Mundial d’Oració del Papa, 

aprovant-se els seus nous Estatuts el 27 de març de 2018, amb 
una ample i potent presència en el món d’internet i les xarxes socials: 
www.apostoladodelaoracion.com - www.elvideodelpapa.org  -  

www.clicktopray.org. 
 

FINALITAT.- És una comunió de fidels, incorporats al Cos 

místic de Jesucrist pel Baptisme, que renoven diàri-
ament l'oferiment de sí mateixos, s'uneixen al sacri-
fici eucarístic en el que es renova contínuament l’   
obra de la nostra Redempció, i d'aquesta manera coo-
peren a la salvació de tot el món per mitjà de la unió vi-
tal amb Crist, del qual depèn la fecunditat de tota l’-
activitat d’apostolat. 
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BUTLLETÍ DE CATALUNYA 

OFERIMENT DIARI 

Veniu, Esperit Sant, inflameu els nostres cors en les ànsi-
es redemptores del Cor de Crist, per tal que oferim de veri-
tat 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 ale-

gries 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. 

http://www.clicktopray.org


CARISMA.- Té un apostolat i una oració específiques. L'apostolat 

específic és viure les actituds apostòliques de Crist, que el constituei-
xen a Ell sacerdot, profeta i rei. Des d'aquestes actituds es realitza 
una o altra activitat apostòlica, professional, familiar, etc. segons la 
vocació o circumstàncies de cadascú.  

La seva oració específica: l’oferiment diari, és convertir la pròpia vi-
da en oració d'ofrena i Eucaristia viva i continua: per Crist, amb Ell i 

en Ell, per la glòria del Pare i salvació dels homes. 

PROGRAMA D'ESPIRITUALITAT.- Té cinc punts principals: 

a) Participació en el sacrifici de l'Eucaristia diàriament, o intencional-
ment, si no es pot l'assistència. Fer de l'Eucaristia el centre de tota la vida. 
I l'oració d'ofrena diària de les nostres obres, alegries, sofriments, oraci-
ons, etc. Participació permanent en el misteri de la Comunió dels sants. 

b) Amor al Cor de Jesús, que ens introdueix al 
misteri de Crist ressuscitat, vivent, de Cor diví i 
humà bategant, que ens estima ara i per sempre. 

c) Amor a la Verge Santíssima. A Jesús per 
Maria. Amb el Rosari, per que pregui per nosal-
tres i presenti la nostra ofrena. 

d) Sentir amb l'Església. Punt important. Sentir 
com a pròpies les necessitats, alegries, obres, 
preocupacions dels altres. Es concreta en les 
intencions mensuals del Papa per l'Església en el món: universal i per l’e-
evangelització. També es prega pel bisbe diocesà i pel rector de la parrò-
quia i en favor de la seva comunitat. 

e) Freqüència en l'oració, personal i comunitària, com a tracte preferen-
cial amb Déu. Tracte d'amistat amb qui sabem que ens estima. 

Per viure aquesta espiritualitat de 
l'Apostolat de l'Oració-XMOP no és 
imprescindible estar enregistrat 
com a soci en cap Centre local/
parroquial. N'hi ha prou que 
es visqui aquesta espiritua-
litat de forma intencionada i 
conscient. Per a més eficàcia 
pot ser convenient estar donat 

d'alta en la dita entitat o al menys participar en els actes de pregària i/
o formatius que s'organitzin, per avançar en viure l'Evangeli.  

NOTÍCIES... ACTIVITATS.- El Centre local/parroquial pot organitzar: programes 

de formació, animació i orientació; comunicació i difusió dels fulls mensu-
als d'Intencions del Papa; els butlletins amb contingut formatiu i de notíci-
es; la col·locació dels cartells/posters mensuals als locals parroquials o 
cancell de l'església, i la pràctica del “click to pray”: www.clicktopray.org.   

També són actes propis, la Novena/Tridu al Cor de Crist (juny), el recés 
mensual, l’adoració eucarística periò-
dica, la pràctica dels Primers Diven-
dres que és la Jornada Mundial d’Ora-
ció per les intencions del Papa 
(www.elvideodelpapa.org), la consa-
gració de famílies, l’entronització a la 
llar de la Bíblia i de la imatge del Cor 
de Jesús i del Cor Immaculat de Ma-
ria, la festa de Crist Rei (novembre), la 
imposició de medalles, etc. 

DIRECTOR DIOCESÀ.- L'A-
postolat de l’Oració és eclesial, és la 
Xarxa Mundial d’Oració del Papa 
(www.apostoladodelaoracion.com). 

El Sant Pare encomana l'animació i 
propagació com un servei a l'Esglé-
sia. Per tant, la direcció de l'Aposto-
lat és estrictament diocesana, sota l’arquebisbe o el bisbe correspo-
nent i aquest nomena el Director diocesà que té un secretariat.  

El Rector de la parròquia és el director nat del Centre local, ajudat 
d'un secretariat i els animadors dels grups. 

L’espiritualitat de l’Apostolat de l’Oració-XMOP és la 
pròpia espiritualitat cristiana. Per això pot impregnar 
qualsevol associació. Es centra en allò que és nuclear 
de l’espiritualitat cristiana: espiritualitat baptismal en el 
Cos místic de Crist. Experimentar-se un mateix com a 
membre del Cos místic de Crist és l’ideal a que aspirem 
quan ens decidim a entrar en aquesta Xarxa Mundial 
d’Oració del Papa.  

Sols Déu sap els preciats fruits que l’Apostolat de l’Oració ha produït a la seva 
Església al llarg de quasi dos segles d’existència. 
No és d’estranyar que papes com Benet XV diguessin: Desitgem que ningú no 
deixi de participar en l’Apostolat de l’Oració, o bé Pius XI: Tots i cadascun 
dels homes i dones haurien de pertànyer a l’Apostolat de l’Oració.  

http://www.elvideodelpapa.org

