
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. Pels ancians. Preguem pels ancians, que representen les 
arrels i la memòria d'un poble, perquè la seva experiència i saviesa aju-
di els més joves a mirar cap al futur amb esperança i responsabilitat. 

Agost. Pels petits i mitjans empresaris. Preguem perquè els petits i 
mitjans empresaris, durament afectats per la crisi econòmica i social, 
trobin els mitjans necessaris per continuar la seva activitat al servei de 
les comunitats on viuen. 

Setembre. Per l'abolició de la pena de mort. Preguem perquè la 
pena de mort, que atenta contra la inviolabilitat i dignitat de la persona, 
sigui abolida a les lleis de tots els països del món. 

Reunions mensuals de l’Apostolat de l’Oració  
Xarxa Mundial d’Oració del Papa  

Primers divendres - Jornada Mensual d’Oració per les intencions del Papa 
Els directors diocesans de l’A.O.-XMOP 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  
Juliol. Per tots els qui pateixen, especialment pels oblidats i descartats 
de la nostra societat, perquè trobin el consol de Déu i una mà estesa 
per ajudar-los. 

Agost. Pels laics, en particular pels que participen en el Pelegrinatge Europeu 
de la Joventut, perquè sàpiguen portar la bona notícia de l'Evangeli, de paraula 
i d'obra, a tots els ambients de la seva vida. 

Setembre. Pels migrants i refugiats, perquè trobin l'acollida que esperen, si-
gui reconeguda la seva dignitat i siguin atesos amb amor en les seves necessi-
tats materials i espirituals. 

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 disposa 

per a cadascú de vosaltres»  

Papa Francesc:  

Us convidem a provar aquesta «renovació familiar»:   

la consagració al Sagrat Cor de Jesús en l’any 2022   
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  BUTLLETÍ DE CATALUNYA 

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 re-
dempció 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'al-

tar, 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. 

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 com-

passió pel món, com a apòstols seus al servei de l'Església.(caminodelcorazon.church/web/)  

 

Què és Click to Pray? Click to Pray és la plataforma de pregària de la Xarxa Mun-
dial d'Oració del Papa-Apostolat de l'Oració i del Moviment Eucarístic Juvenil, que 
uneix milers de persones que, arreu del món, ofereixen la seva vida i preguen pels desa-

fiaments de la humanitat i de la missió de l'Església, que el Sant Pare proposa en les seves in-
tencions cada mes. Proposa entrar en un ritme diari d'oració mitjançant tres breus moments 
de pregària per a cada dia. (www.clicktopray.org).  

Als 340 anys del traspàs (1682) i 30 anys de  
la canonització (1992) de sant Claudi la Colombière 

Va néixer a Saint-Symphorien d'Ozon, prop de Lió, el 
1641. La seva família estava ben relacionada, era pietosa 
i gaudia de bona posició. No tenim cap dada especial so-
bre la seva vida abans d'ingressar al col·legi de la Com-
panyia de Jesús de Lió. Encara que sentia gran re-
pugnància per la vida religiosa, va aconseguir vèncer-la i 
va ser immediatament admès a la Companyia.  

Va fer el noviciat a Avinyó i, als dos anys, va passar al 
col·legi d'aquesta ciutat a completar els estudis de filoso-
fia. En acabar-los va ser destinat a ensenyar la gramàtica 
i les humanitats, de 1661 a 1666.  

Tanmateix, això no va interrompre les tasques del col·legi, 
i l'augment del calvinisme no va fer més que redoblar el 

https://caminodelcorazon.church/web/


zel dels jesuïtes, que es van consagrar amb més afany als ministeris apos-
tòlics a la ciutat i als districtes circumdants. 

El 1673, el jove sacerdot va ser nomenat predicador del col·legi d'Avinyó. Els 
seus sermons, en què treballava intensament, són veritables models del gène-
re, tant per la solidesa de la doctrina com per la bellesa del llenguatge.  

El sant sembla haver predicat més tard els mateixos sermons a Anglaterra, i el 
nom de la duquessa de York (Maria de Mòdena, que va ser després reina, 
quan Jacobo II va heretar el tron), a la capella de la qual va predicar sant Clau-
di, està lligat a les edicions d'aquests sermons. El sant, durant la seva estada a 
París, havia estudiat el jansenisme amb les seves veritats a mitges i les seves 
calúmnies, a fi de combatre, des del púlpit els seus errors, animat com estava 
per l'amor al Sagrat Cor, la devoció del qual seria el millor antídot contra el jan-
senisme. 
Escollit per i per al Cor de Jesús 

Dos mesos després d'haver fet la professió solemne, el febrer de 1675, Claudi 
va ser nomenat superior del col·legi de Paray-le-
Monial. En realitat era un designi de Déu per posar-
lo en contacte amb una ànima que necessitava de 
la seva ajuda: Margarida Maria d’Alacoque. Aquesta 
religiosa es trobava en un període de perplexitat i pati-
ments, a causa de les extraordinàries revelacions de 
que l'havia fet objecte el Sagrat Cor, cada dia més cla-
res i íntimes. 

Seguint les indicacions de la seva superiora, Margarida 
s'havia confiat a un sacerdot molt erudit, però que no 
tenia coneixements de mística i va dictaminar que Mar-
garida era víctima dels enganys del dimoni, cosa que 
va acabar de desconcertar la santa. Mogut per les 
oracions de Margarida, Déu li va enviar al seu fidel 
servent i perfecte amic, Claudi la Colombière. 

El P. La Colombière va anar un dia a predicar a la comunitat de la Visitació. 
"Mentre ell ens parlava va escriure Margarita, vaig sentir al meu cor 
aquestes paraules: ‘Heus aquí a qui t'he enviat’". En els seus escrits es va 
significar com un profund coneixedor de la misericòrdia divina i de l’esperança 
teologal. La seva oració de la confiança és modélica i pot resumir-se:  

“Estic tan conveçut, Déu meu, que vetlleu per tots els qui esperen en Vos 
i que res no pot faltar a qui de Vos ho espera tot; i que mai no serà massa 
el que esperi de Vos, ni que mai tindré menys del què hauré esperat, que 
he decidit viure sense cap preocupació, descarregant sobre Vos totes les 
meves preocupacions: en pau m’adormo i al moment descanso, per que 
només Vos, Senyor, m’heu afirmat singularment en l’esperança; una es-
perança que mai ha estat defraudada ni mai ho serà”.  

Després d'haver donat exemple d'humilitat i paciència va lliurar la seva ànima 
a Déu el 15 de febrer de 1682. Va ser beatificat el 1929 i sant Joan Pau II el va 
declarar sant el 1992.  

NOTÍCIES...                    El Papa als joves de Viviers: 
                     conservin aquest patrimoni de santedat 

El matí del dissabte, 14 de maig 
de 2022, el Sant Pare va rebre en 
audiència la delegació de joves 
de la diòcesi de Viviers, França, 
que van arribar a Roma per parti-
cipar en la canonització de Char-
les de Foucauld i Marie Rivier. 
Els va encomanar a la interces-
sió especial dels seus futurs 
sants, i els va desitjar que, 
“sempre siguin un estímul i 

una inspiració per a vosaltres”. Consell sempre de bona aplicación. 

Als joves pelegrins que van arribar per participar el diumenge, 15 de maig, a la 
Santa Missa amb el ritu de canonització de Charles de Foucauld i Marie Rivier, 
el Sant Pare els va dir que, “aquesta successió de beats i futurs sants mostra 
clarament la fecunditat de la seva diòcesi i espero que puguin conservar 
aquest patrimoni de santedat”. 

Aprenguin de Charles de Foucauld a evangelitzar amb la presència 
El papa Francesc, a més, va convidar els joves pelegrins que aprenguin de 
Charles de Foucauld a fer aquesta experiència de Déu que el va portar a 
evangelitzar amb la presència. “Una forma discreta d'evangelització, sí, 
però molt exigent, perquè requereix el testimoniatge d'una vida coherent, 
és a dir, que s'ajusti veritablement a les aspiracions de tot home estimat 
per Déu i crida a alguna cosa més que al plaer fugaç o als resultats imme-
diats i visibles”. Si accepten ser com el llevat a la massa, com Charles de 
Foucauld va voler ser a les muntanyes de Hoggar –va assenyalar el Pontífex– 
les generacions posteriors podran recollir els fruits espirituals. 

Evangeli, Eucaristia i evangelització 

El Sant Pare també va animar els pelegrins francesos, a fundar la seva vida 
cristiana a les “tres E”, tres paraules clau de l'espiritualitat de Charles de Fou-
cauld: Evangeli, Eucaristia i evangelització. "Aquí tenen tot un progra-
ma de vida a l´escola de Crist". A més, el Bisbe de Roma els va suggerir que 
aprenguin i meditin sovint la magnífica oració de lliurament a Déu, presa dels 
seus escrits: “Pare meu, m'entrego a tu, fes amb mi allò que et plagui. 
Feu el que feu amb mi, us ho agraeixo. Estic preparat per a tot, ho ac-

cepto tot”. Que aquesta oració, va dir el Papa, es converteixi en la seva 
oració en els moments de les eleccions i les creus de la vida. 

Capella del Sant Crist de Lepanto 

La Missa de cada día 
En directe, a les 17,15h 

des de la Catedral de Barcelona 
Participa-hi també des de casa 

Els Primers Divendres-Jornada 
Mensual d’Oració per les Intencions 
del Papa, es poden seguir en el ca-
nal digital de l’Arquebisbat de Bar-
celona, en la celebració bilingüe de 
la Santa Missa a les 19,15h, també 
en el marc de l’Apostolat de l’Ora-
ció-Xarxa Mundial d’Oració del Pa-
pa. (https://esglesia.barcelona/es/en directo/)  


