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L'AMISTAT SOCIAL
La intenció d'oració de Francesc pel mes de juliol
“Preguem

perquè,

econòmiques
arquitectes

i
de

en

polítiques
diàleg

i

situacions

socials,

conflictives,

siguem

d'amistat,

valents

EL VÍDEO DEL PAPA - JULIOL

i

apassionats".
La

intenció

d'oració

del

Sant

Pare

aborda

els

nombrosos problemes i crisis de convivència que es
viuen a nivell mundial, a nivell de les societats i
famílies, i a les relacions entre les persones en
general. Davant d'això, proposa el camí del diàleg per
"construir l'amistat social tan necessària" i "viure amb
passió els desafiaments de la construcció del bé
comú"

https://youtu.be/V9uTjfNcZY8
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PRIMER DIVENDRES DE MES

PREGÀRIA

JORNADA MENSUAL D'ORACIÓ
PER LES INTENCIONS DEL PAPA
Cada Primer Divendres de mes, la Xarxa Mundial d'Oració del
Papa celebra la Jornada Mensual d'oració per les Intencions
del Papa, per construir junts, des de tots els continents i
cultures, un món on regnin els valors que va encarnar Jesús
a l'Evangeli.
Durant aquesta Jornada, la pregària en xarxa posa el món
en moviment. "Preguem junts i posem les nostres pregàries
en acció. Donem sentit i propòsit als nostres dies".

Prem sobre la imatge inferior per descarregar el text.

Senyor Jesús, Fill del Pare,
que vas anomenar "amics teus"
als primers Dotze,
estimant les seves fragilitats,
sense tenir en compte
les seves traïcions i malapteses.
Venim a Tu amb el desig
de respondre a aquesta amistat
que avui ens ofereixes
també enmig
de les nostres debilitats i pors.
Enforteix-nos amb el teu Esperit Sant,
com a Felip i a Pere,
perquè ens decidim per Tu,
per la teva amistat, pel teu projecte
de fraternitat i d'amistat social,
aprenent a viure en harmonia
els uns amb els altres
oberts al diàleg i valorant
les nostres diferències.
Amen.
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FENT PREGÀRIA LA INTENCIÓ DEL MES
Esperit Sant,
deu d'eterna joventut de l'Església,
mou-nos a construir l'amistat social
cercant el bé comú.
Recorda'ns que l'enemistat
destrueix una família, una país, el món.
Allibera'ns de l'enemistat més gran, que és la guerra.
Tu que vas baixar sobre els Apòstols
reunits al Cenacle
sota la forma de llengües de foc,
fes-nos capaços de diàleg.
Ensenya'ns a renunciar a alguan cosa, a negociar,
fent que pensem en el bé de tots.
Que fem la magnífica experiència
de deixar de banda les diferències
per tal de lluitar junts per alguna cosa en comú.
Fes que trobem punts de coincidència
enmig de moltes disidències,
en aquesta obstinació de construir una pau
que sigui bona per a tots.
Ajuda'ns a promoure amb passió
la cultura de l'encontre.
(Adapada de la Carta Apostólica

No permetis que visquem una vida superficial.
Misericordia et Misera, 22)
Condueix-nos a Crist crucificat i ressuscitat
ajudant-nos a posar les bases
de la veritable solidaritat social.
Amén

Pregària inspirada en l'Exhortación Apostólica Postsinodal CHRISTUS VIVIT.

Francesc, 25/03/2019
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COMENTARI DEL PAPA FRANCESC
A LA INTENCIÓ DEL MES
169. Proposo als joves anar més enllà dels grups d’amics i construir «l’amistat social,
buscar el bé comú. L’enemistat social destrueix. I una família es destrueix per
l’enemistat. Un país es destrueix per l’enemistat. El món es destrueix per l’enemistat. I
l’enemistat més gran és la guerra. I avui dia veiem que el món s’està destruint per la
guerra. Perquè són incapaços d’asseure’s i parlar [...]. Sigueu capaços de crear
l’amistat social» [90]. No és fàcil, sempre cal renunciar a alguna cosa, cal negociar, però
si ho fem pensant en el bé de tots podrem assolir la magnífica experiència de deixar
de banda les diferències per lluitar junts per quelcom comú. Si aconseguim cercar
punts de coincidència enmig de moltes dissidències, en aquest compromís artesanal i
a vegades costós d’estendre ponts, de construir una pau que sigui bona per a tots,
aquest és el miracle de la cultura del trobament que els joves poden atrevir-se a viure
amb passió.
183. Estimats joves, no accepteu que facin servir la vostra joventut per a fomentar una
vida superficial, que confon la bellesa amb l’aparença. [...] Hi ha formosor, més enllà de
l’aparença o de l’estètica de moda, en cada home i en cada dona que viuen amb amor
la seva vocació personal, en el servei desinteressat per la comunitat, per la pàtria, en el
treball generós per la felicitat de la família, compromesos en l’ardu treball anònim i
gratuït de restaurar l’amistat social. Descobrir, mostrar i ressaltar aquesta bellesa, que
s’assembla a la de Crist en la creu, és posar els fonaments de la veritable solidaritat
social de la cultura del trobament.
Francesc
Exhortació Apostòlica Postsinodal CHRISTUS VIVIT.
25/03/2019
Veure el text complert:
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/
papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christusvivit.html
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana
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LA PART INVISIBLE DEL DIÀLEG
El diàleg és un art que s'aprèn, un camí no gens senzill, habitualment ple de dificultats. Malgrat això,
dialogar és el camí segur per a la construcció de processos de pau als nostres ambients.
Una de les dificultats en el diàleg és és la bretxa que obrim entre el que diem i el que pensem. Les
paraules dites revelen només una part dels nostres pensaments. Malgrat això, el que no diem
acostuma a aparèixer en els nostres gestos, a les nostres bromes, a la nostra forma d'actuar. Les
converses tenen una "part invisible", encara que no l'advertim, on guardem el que ens importa, les
pors que no gosem dir, els desitjos profunds, els veritables interessos que ens costa compartir. Ens
sentim vulnerables. Per això, els veritables processos de diàleg demanen temps, paciència i escolta
per tal que les persones construeixin una confiança que els permeti "obrir la part invisible de la
conversa", parlar del que realment importa, que no és justament el que apareix en un primer
moment.
Mentre les parts invisibles romanguin ocultes, les converses tenen dificultats, s'embussen, perquè
les persones converses sense arribar a la comprensió del que és important per a l'altre. Per això és
necessari construir espais sostinguts d'escolta, de paciència i d'acceptació del que els altres tenen
per dir, encara que no coincidim.
Francesc ens diu que "en un veritable esperit de diàleg s'alimenta la capacitat de comprendre el
sentit del que l'altre diu i fa, encara que hom no pugui assumir-ho com una convicció pròpia. Així és
possible tornar-nos sincers, no dissimular el que creiem, sense deixar de conversar, de buscar punts
de contacte i, sobretot, de lluitar junts". Acompanyem la intenció d'oració d'aquest mes: "preguem
perquè, en situacions socials, econòmiques i polítiques conflictives, siguem arquitectes de diàleg i
d'amistat valents i apassionats"

BETTINA RAED
DIRECTORA REGIONAL
XARXA D'ORACIÓ DEL PAPA
ARGENTINA - URUGUAI
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PER MEDITAR
L'AMISTAT SOCIAL

Obrim el nostre cor aquest mes, per mitjà de la pragària i
de la nostra acció, a l'experiència de veure en l'altre a un
amic i, amb ell, iniciar un camí que el faci tenir un espai a
la meva vida quotidiana. El que faríem pels nostres
amics, ho podem fer per tothom: aquesta és una gran i
preciosa perspectiva.

ACTITUDS
VALORAR I ACOLLIR
LA DIFERÈNCIA
En aquest temps que vivi, amb tantes
tensions
i
confrontacions,
cal
recuperar l'amistat social. Sembla
que cada vegada sigui més difícial
dialogar els uns amb els altres.
Ràpidament es polaritza la discusió
amb intolerància i violència. En
comptes de respectar el pluralisme de
les nostres societats, hi ha una
intransigència i maniqueisme cada
vegada més gran, que no suporta la
diferència.
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ACTITUDS PER A AQUEST MES
VALORAR I ACOLLIR LA DIFERÈNCIA
“L'autèntic diàleg social suposa la capacitat de respectar el punt de vista de l'altre"
(Papa Francesc, Fratelli Tutti, 203).
Intenta establir moments de diàleg sincer per valorar i acollir les diferències dels altres.
Busca ser pont entre les diverses opinions o situacions conflictives de la teva vida
quotidiana.

DIALOGAR AMB SINCERITAT I CARITAT
Francesc

ens

diu

que

"apropar-se,

escoltar-se,

mirar-se,

conèixer-se,

intentar

comprendre, buscar punts de contacte, tot això es resumeix en el verb "dialogar".
(Fratelli Tutti 198).
Busca espais d'encontre sincer amb els teus germans i germanes de comunitat, de feina,
i grups socials.

INCLOURE I APOSTAR PELS PROCESSOS
“Les circumstàncies en les que vivim no canviaran immediatament. Però podem mirar la
realitat d'una manera nova, podem viure amb renovada passió els desafiaments en la
construcció del bé comú" (Papa Francesc, 3/4/19. Comissió per a l'Amèrica Llatina).
De quina manera pots construir el bé comú a la teva comunitat? Com acompanyes i
apostes pels processos de canvi, creixement i discerniment?

SENTIR AMB L'ALTRE
Francesc ens diu que l'amabilitat "facilita la recerca de consensos i obre camins on
l'exasperació destrueix tots els ponts" (Fratelli Tutti, 224).
Ets amable i capaç de sentir empatia amb les persones que t'envolten? Reflexiona sobre
formes concretes de generar una cultura de l'encontre amb els teus germans i
germanes.
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PER MEDITAR
EL DIÀLEG ÉS CAMÍ PER AL CONSENS
Per què el diàleg és camí segur per resoldre conflictes socials?

Perquè els conflictes són un resultat de la dinàmica del grup on el conflicte apareix. És el
resultat de com les persones ens relacionem, com conversem, com ens tractem
mútuament. És una construcció grupal a la que tots hem col·laborat amb major o menor
consciència, i es gesta i s'alimenta en els gestos i en les paraules que els membres del grup
ens dirigim els uns als altres. Això significa que els conflictes no són "culpa" d'algú, sinó una
"co-construcció" a la que tots, per acció o omissió, en major o menor mesura, hem
contribuït.

Així, la gestió dels conflictes i la construcció d'escenaris de consensos sostenibles, només és
possible a través també de la paraula i els gestos recíprocs. Desfem els conflictes pels
mateixos camins que els creem, i amb els mateixos actors. Només els qui es senten part de
la construcció del conflicte prendran part i responsabilitat en la resolució. Per això és
necessari escoltar-nos sobre les nostres responsabilitats, sobre els nostres desitjos,
necessitats i expectatives per sortir d'aquestes situacions. El Papa ens diu: "Apropar-se,
expressar-se, escoltar-se, mirar-se, conèixer-se, intentar comprendre's, buscar punts de
contacte, tot això es resumeix en el verb "dialogar". Per trobar-nos i ajudar-nos mútuament
necessitem dialogar". Els conflictes són construccions grupals; per això la seva gestió ha de
ser també una construcció col·laborativa entre els diversos actors, a través del diàleg.

EQUIP CENTRAL
XARXA D'ORACIÓ DEL PAPA
ARGENTINA - URUGUAI
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JOSEP, PARE DE JESÚS
Sant Josep fou cridat per Déu a servir Jesús i la missió que li havia encomenat Déu al seu fill Jesús. Servir-lo per
mitjà de l'exercici de la paternitat; és a dir, el gran servei que Josep fa a Jesús és ocupar el lloc de Déu Pare: l'exercici
de la paternitat. El Fill de Maria, en virtut del vincle matrimonial, és també fill seu. Sant Josep va fer donació total d'ell
mateix i de la seva vida, del seu treball, posant tot el seu cor i totes les seve spossibilitats, les seves perspectives
humanes, al servei del Messies. Davant de la resta dels homes, Jesús seria aleshores el "fill del fuster". Però Maria i
Josep saben tota la veritat, viuen aquest misteri cada dia.
El creixement de Jesús en saviesa, edat i gràcia tingué lloc en l'àmbit de la Sagrada Família, a la vista de Josep, que
tenia la missió de criar-lo, alimentar-lo, vestirlo, instruir-lo en la Llei i un un ofici, com corresponia als deures propis del
pare. La grandesa de Josep es simbolitza en un fet tan natural i senzill com portar l'Infant Jesús en braços. Hi ha
una estampeta molt bonica que jo tinc sota el vidre del meu escriptori, on hi ha Sant Josep i Jesús infant, d'uns cinc
anys, més o menys. Jesús apareix amb el tallit que es posen els hebreus per a la pregària, i el rotllo de la Llei a la
mà; Josep catequitzant al seu fill, exercint la seva paternitat en introduir-lo en el creixement religiós.
I així com l'amor patern de Josep havia d'influir en l'amor filial de Jesús, l'amor filial de Jesús havia d'influir en l'amor
patern de Josep. És la relació pare-fill, que fa que ambdós madurin. En aquest cas, pare adoptiu, però que assumeix
amb tot el seu amor i amb tot el seu cor la funció de pare.
Jo em pregunto: Quants trets del caràcter de Sant Josep tindria Jesús? Segurament treballava la fusta imitant-lo a
ell. Probablement tindria el somriure de Josep, la seva forma de parlar, la seva mateixa cadència; va anar imprimint
en Jesús els seus trets humans, perquè Jesús ho rep tot d'ell.
Per això, apropar-se a Josep, d'alguna manera, ens porta a conèixer més la fisonomia de Jesús, la seva forma
d'actuar. Podem preguntar-nos:; què va aprendre Josep del Fill de Déu? La inversa. La seva vida era comunió
contínua amb Jesús i amb la plenitud de la santedat; per tant, el tracte assidu i íntim amb Crist va tenir influència en
aquest senzill obrer, que va esdevenir el perfecte sant de la vida diària, sense cap cosa extraordinària.
Ens diu Lleó XIII: "La llar divian que Josep dirigia amb l'autoritat d'un pare contenia dins seu a la tot just naixent
Església. Pel mateix fet de que la santíssima Verge és la mare de Jesucrist, ella és la mare de tots els cristains, als
que va donar a llum al Calvari, enmig del dolors suprems de la Redempció. Jesucrist és, d'alguna forma, el
primogènit dels cristians, als quals, per l'adopció i la redempció amb els seus germans, fraternitza a tots i, per
aquestes raons, el sant patriarca contempla la multitud dels cristians que conformem l'Església com a confiats
especialment a la seva cura".
Jorge M. Bergoglio (Francesc)
Josep, un fuster de Judea
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AMORIS LAETITIA
SIATUACIÓ ACTUAL DE LA FAMÍLIA
«Fidels als ensenyaments de Crist mirem la realitat de la família avui en tota la
seva complexitat, en les seves llums i ombres [...] El canvi antropologicocultural
avui influeix en tots els aspectes de la vida i requereix un enfocament analític i
diversificat».9 En el context de diverses dècades enrere, els bisbes d'Espanya ja
reconeixien una realitat domèstica amb més espais de llibertat, «amb un
repartiment equitatiu de càrregues, responsabilitats i tasques [...]. Valorant més la
comunicació personal entre els esposos, es contribueix a humanitzar tota la
convivència familiar [...]. Ni la societat en què vivim ni aquella cap a la qual
caminem permeten la pervivència indiscriminada de formes i models del passat».10
Però
«som
conscients
de
la
direcció
que
estan
prenent
els
canvis
antropologicoculturals, per raó dels quals els individus són menys recolzats que en
el passat per les estructures socials en la seva vida afectiva i familiar»
D'altra banda, «cal considerar el creixent perill que representa un individualisme
exasperat que desvirtua els vincles familiars i acaba per considerar cada
component de la família com una illa, fent que prevalgui, en certs casos, la idea
d'un 14 subjecte que es construeix segons els seus propis desitjos assumits amb
caràcter absolut».
«Les tensions induïdes per una cultura individualista exagerada de la possessió i
del gaudi generen dins de les famílies dinàmiques d'intolerància i agressivitat»
Voldria afegir el ritme de vida actual, l'estrès, l'organització social i laboral, perquè
són factors culturals que posen en risc la possibilitat d'opcions permanents

Francesc
Amoris Laetitia, 32-33
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LA VOCACIÓ DE LA FAMÍLIA
“Amb la mateixa mirada de tendresa i misericordia que tenia Jesús, l'Església vol
acompanyar a les famílies i fer de cada família un pilar de l'evangelització. Vull dilos una cosa: amb el sagrament del matrimoni, cada família rep la gràcia
d'esdevenir llum en l'obscuritat del món" -són paraules del papa Francesc en el
tercer vídeo de la sèrie de 10 capítols que acompanyen la celebració de l'Any
"Família Amoris Laetitia".
Les paraules del Sant Pare van acompanyades de la reflexió de l'Àngela i l'Antonia,
un matrimoni que comparteix el seu testimoni sobre el sagrament del matrimoni.
"En 31 anys de matrimoni hem experimentat com la gràcia del sagrament del
matrimoni, amb l'ajuda de Jesús, fa possibles les coses" - expliquen.
La sèrie de 10 vídeos inspirats en els diferents capítols de l'Exhortació Apostòlica
"Amoris Laetitia" ens conviden a rellegir el document papal i a redescobrir la família
com a do, malgrat tots els problemes, obstacles i desafiaments als que ha de fer
front avui. Cada vídeo, acompanyat d'un subsidi pastoral dividit en quatre parte,
pot ser utilitzat de forma flexible tant per les famílies com per les diverses realitats
eclesials per alimentar la reflexió, el diàleg i la pràctica i, alhora, per animar a les
famílies en la seva vida quotidiana espiritual i concreta.
Aquest recurs pastoral és una iniciativa del Dicasteri pels Laics, la Família i la Vida,
en col·laboració amb el Dicasteri per a la COmunicació, en el marc de l'Any "Família
Amoris Laetitia".
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Revista "Click To Pray"
Una ajuda per mantenir un ritme diari d'oració, amb tres
suggeriments diaris per un encontre amb Jesús: al matí, durant el
dia i a la nit.
A més, trobaràs l'Oferiment Diari, les actituds mensuals i
diversos articles per meditar durant el mes.

JULIOL 2021

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

Materials de difusió
Prem sobre cada imatge per descarregar-la
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CADA MATÍ UNA ENTREGA:
L'OFERIMENT DIARI
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INTENCIÓ
DELS NOSTRES BISBES
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365 DIES BATEGANT
AL RITME DEL COR DE JESÚS
Un projecte de la Xarxa Mundial d'Oració del Papa (Apostolat de
l'Oració), que proposa diàriament una cita o frase sobre el Cor de
Jesús, acompanyada d'una imatge del Sagrat Cor i una breu
pregària, en forma de jaculatòria.

Descarrega la revista
amb el contingut de
tot el mes.

A més, si ho desitges,
pots rebre per Whats
App els tres moments
diaris de pregària,
juntament amb la cita

YOUTUBE

i la imatge del dia per
¡Sigue nuestro canal!
https://rb.gy/hwbmak

bategar al ritme del
Cor de Jesús.

NEWSLETTER

WHATSAPP
https://chat.whatsapp.com/D
https://www.facebook.
yXvZlwFRp4I90e7Ey9HVA
com/ApMejSpagna
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El "Camí del Cor"
és l'itinerari espiritual de la
Xarxa Mudnial d'Oració del Papa
(Apostolat de l'Oració)
que ens condueix a configurar
el nostre cor amb el Cor de Jesús.
És l'itinerari de formació que ens ajuda a
entrar en una missió de compassió pel món.

Accedeix a la pàgina web del "Camí del Cor" (en castellà)

Accede a los libros digitales sobre El
Camino del Corazón:
- Introducción (1 y 2)
- Paso 1: En el principio, el amor
- Paso 2: El corazón humano
- Paso 3: Un mundo descorazonado
- Paso 4: El Padre envía a su Hijo para salvar
- Paso 5: Nos llama sus amigos
- Paso 6: Habitados por Cristo

NUEVO
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"Orar la vida" es un
fulletó mensual de 16
pàgines editat en castellà
per la Xarxa Mundial
d'Oració del Papa a
Espanya, amb un text en
forma de pregària per a
cada día del mes.

Subscriu-te a "Orar la Vida" prement sobre la imatge.
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Per a sant Ignasi, Déu «és el que mou». Aquesta afirmació d'una de les seves cartes
gairebé a la fi de la seva vida, el 1555, resumeix com entenia l'experiència de fe. El desig
final que es repeteix en el seu epistolari és que Déu vulgui «moure eficaçment el cor». En
Déu, i amb Ell, caminem i, per això, cal acceptar «el pelegrinatge en què Déu nostre
Senyor ens ha posat perquè caminem a la celestial pàtria» (1553). La gràcia és senda
que s'obre a un horitzó. No és estrany llavors que «comenci", que "augmenti», que
«creixi», que ens porti «endavant». La nostra conversió ens enrola en passos successius,
encoratjats per un Déu que ens espera sempre més enllà de nosaltres mateixos, en un
èxode continu. De sant Ignasi rebem allò que «pensi cadascú que tant s'aprofitarà en
totes coses espirituals, com sortís del seu propi amor, voler i interès» (Ex. 189).
Aquest Déudavant demana ser discernit: • D'una banda, davant d'Ell res de la història
podem donar per clausurat. Déu està implicat en tots i cadascun dels desafiaments
nous pels quals travessa la humanitat. En aquest escenari, l'espiritualitat ignasiana veu al
creient confrontat amb la invitació a discernir «el que més ens condueix per al fi que
som criats» (Ex. 21). La resposta no es limita a un instant, sinó que es perllonga sense
terme en un «només desitjant i elegint el que més ens condueix» (id.). Això obliga a
elevar la mirada, a entendre'ns en procés i a tractar de concretar l'aquí i l'ara de
l'Evangeli ponderant les mocions de l'Esperit. • D'altra banda, el Creador es troba amb el
seu criatura al llarg d'un camí cap a una novetat que és única per a cada persona. La
necessitat del discerniment neix del fet que, per arribar a aquesta novetat singular, no hi
ha un camí, ni una trajectòria homogènia per a tots. «Buscar i trobar» (Ex. 1) aquesta
trucada «perquè més l'estimi i el segueixi» (Ex. 104) és gràcia enllumenada en el
discerniment.
Però tot apunta el mateix: Crist és prototip del nostre pelegrinatge. De la indiferència cal
passar a la preferència per les opcions de Crist. El Rei eternal convoca un seguiment que
no està deslligat del seu propi destí. La seva crida ens desvetlla el traçat del camí pel
qual la nostra conversió ha d'articular-se: «Qui volgués venir amb mi ha de treballar amb
mi, perquè, seguint-me a la pena, també em segueixi a la glòria» (Ex. 95).

Materials
per viure l'Any Ignasià
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Trobada de Directors Diocesans d'Espanya
L'habitual Trobada Nacional de la Xarxa Mundial d'Oració de Papa (Apostolat de
l'Oració), que tenia lloc a Madrid cada mes de setembre, s'ha tornat a celebrar el passat
19 de juny, després de gairebé dos anys de suspensió. Aquesta vegada s'ha realitzat no
de forma presencial sinó virtual, a causa de les restriccions de la pandèmia.
Presidits pel Director Nacional, P. Javier García Ruíz de Medina, SJ, es van reunir
membres de l'Equip Nacional, Directors Diocesans i representants dels seus Equips. Els
més de 35 assistents, en un ambient de comunió i fraternitat, van compartir
experiències i l'interès comú per millorar la interrelació dels reeixits mitjans digitals amb
els grups presencials.
Com a convidat especial va participar el director Internacional, P. Frédéric Fornos, SJ, qui,
en la seva al·locució final, va oferir valuoses orientacions per enfocar el futur de la missió
de l'AO a Espanya. També va animar a obrir nous camins com Xarxa Mundial de Pregària
de Papa (RMOP) en continuïtat amb el que avui és i representa l'AO a la realitat de cada
diòcesi.
La Trobada va acabar amb el propòsit de seguir reflexionant, en successives reunions
via online, i aprofundir sobre la dimensió de la devoció al Cor de Jesús a l'AO, amb una
dinàmica d'apostolat, en missió de compassió pel món, que es concreta en les
intencions del Papa. Així es reflecteix en els 9 passos de "El Camí del Cor".
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El Temple del Sagrat Cor de Jesús del Tibidabo
s’ha adherit a la «Xarxa Mundial d’Oració del Papa»
Amb data 11 de juny, la Comunitat Salesiana de l'obra del Tibidabo feia públic el següent
comunicat, en el que anunciava la seva adhesió a la Xarxa Mundial d'Oració del Papa:
L’exhortació apostòlica del papa Francesc Evangelii Gaudium ha estat el nostre full de
ruta en aquest temps en què se’ns ha demanat que repenséssim l’acció pastoral global
del Temple del Tibidabo: «Desitjo que totes les comunitats procurin posar els mitjans
necessaris per avançar pel camí d’una conversió pastoral i missionera que no pot deixar
les coses com estan». «Invito tothom a ser audaç i creatiu en la tasca de repensar els
objectius, les estructures, l’estil i els mètodes evangelitzadors de les pròpies comunitats.
Una postulació de les finalitats sense una adequada recerca comunitària dels mitjans
per assolir-les està condemnada a esdevenir una mera fantasia» (EG, 25 i 33).
La comunitat salesiana del Tibidabo s’ha sentit fortament interpel·lada per aquesta
invitació del papa Francesc i, després d’haver consultat les persones que havien de
manifestar la seva opinió al respecte, ha pres la decisió d’adherir el Temple del
Sagrat Cor de Jesús a la Xarxa Mundial d’Oració del Papa.
Això vol dir que, en los propers mesos, tota l’acció pastoral que es realitza en el nostre
Temple serà ‘renovada’ amb l’ajut d’aquest instrument impulsat pel papa Francesc, amb
el suport del cardenal arquebisbe de Barcelona i del superior pro vincial de la
Inspectoria salesiana de Maria Auxiliadora.
Així doncs, a la llum dels documents de la Xarxa Mundial i dels criteris pastorals que
caracteritzen les obres salesianes, hem reflexionat sobre l’acció pastoral que es realitza
en el Temple del Tibidabo entorn de set grans qüestions: l’acollida cordial, la celebració
de l’Eucaristia, l’oració, l’adoració eucarística, els sagra ments, la dimensió missionera de
la devoció al Sagrat Cor i el carisma salesià; i hem seleccionat uns objectius preferents
que determinaran el futur immediat de la nostra acció pastoral, en totes les vessants.
El nostre compromís de dur a terme aquesta profunda ‘renovació’ de l’acció pastoral del
Temple del Sagrat Cor de Jesús comporta que tots els qui hi parti cipem assumim la
responsabilitat de garantir-ne l’eficàcia i la qualitat.
Amb aquesta finalitat, invitem cordialment tots els qui us sentiu ‘amics del Temple del
Tibidabo’ que manifesteu el vostre suport a aquesta iniciativa, cadascú segons les seves
possibilitats.
Per tal de facilitar la nostra relació amb vosaltres, ens podeu comunicar el vostre nom i
la

vostra

possible

participació.

rector.tibidabo@salesians.cat.

Feu-ho

a

aquesta

adreça:

Red Mundial de Oración del Papa
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Les dades personals seran degudament protegides, i tan sols seran utilitzades amb la
finalitat indicada. A partir d’ara, la nostra informació constant us arribarà mitjançant el
correu electrònic i, també, a través de la nostra web: tibidabo.salesianos.edu.
Finalment, agraïm de tot cor l’ajut de tots els qui ens heu acompanyat en aquest
discerniment fent realitat allò que el Temple del Tibidabo ja és i serà sempre: la casa de
tots. Som u i caminem units moguts per l’esperança.

COMUNITAT SALESIANA de l'obra del Tibidabo, 11 de juny del 2021
Solemnitat del Sagrat Cor de Jesús

Des d'aquestes línies agraïm a la Comunitat Salesiana del Tibidabo la seva adhesió a
la Xarxa Mundial d'Oració del Papa, alhora que animem, com ells mateixos demanen,
a tots els que es sentin "Amics del Tibidabo", a sumar-se i manifetsar el seu
recolzament

a

aquesta

iniciativa

rector.tibidabo@salesians.cat.

i

a

mantenir-se

informats,

escrvint

a:

http://redoraciondelpapa.es/cat

