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En els butlletins i en els fulls mensuals d’Intencions hi 
figuren periòdicament les intencions mensuals del 
Sant Pare amb una breu explicació que resumeix la que 

ell mateix comenta 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’A.O. ho tenen establert en els Bisbats de Catalunya. 

 

Arquebisbat de Tarragona (www.arquebisbattarragona.cat) - Bisbat de Girona (www.bisbatgirona.cat)    
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INTENCIONS DELS NOSTRES BISBES  
 

En els fulls mensuals d’Intencions i en els butlletins hi figuren pe-
riòdicament 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 

dia és 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 
APÒSTOLS DE JESÚS RESSUSCITAT, EN LA VIDA DIÀRIA. Con-
dueix cap a una aliança d’amor personal amb Ell, simbolitzada en el seu 
Cor: caminodelcorazon.church, tot unint-nos en la confiança, la repa-
ració i la consolació i, si s’escau, la consagració personal. L’Apostolat de l’Oració és una 
XARXA MUNDIAL D’ORACIÓ AL SERVEI DELS DESAFIAMENTS DE LA HUMANITAT I DE 
LA MISSIÓ DE L’ESGLÉSIA, expressat en les intencions mensuals d’oració del Papa.  
Aquesta disponibilitat té com a font i model a Jesús Eucaristia.  

LA CONSAGRACIÓ DE LES FAMÍLIES  
ALS CORS DE JESÚS I DE MARIA 

La paraula consagració ve de «sagrat». És fer una cosa sagra-
da o santa, per la seva dedicació a Déu o al seu culte. És un 
concepte d'alguna cosa que d'ara endavant està dedicat, entre-
gat, consagrat a Déu. La consagració al Cor de Jesús és un 
lliurament o dedicació a aquest, en tant que és un lliura-
ment al Fill de Déu, Jesús, que en el seu Cor ens ofereix el 
signe o senyal del seu amor: caminodelcorazon.church.  

És una consagració a l'amor de Crist i de Déu. I al Cor de Crist pel Cor Immaculat 

de Maria. Tal cosa així consagrada queda elevada, dignificada, feta «santa». Es pot 
preguntar aquí quin significat té el concepte tan usual i freqüent entre nosaltres, en 
l'ambient religiós, de «sant» i de «santedat». I si el lector comença a pensar potser es 
trobi una mica perplex per dir quan alguna cosa és santa i per què ho és, ja que és un 
concepte usual, però poc pensat, pel mateix que el costum ens ho fa habitual. Diguem 
què pot significar sant, i quan una cosa ho és. Sant, en realitat, és el mateix Déu. Re-
cordem com Isaïes quan narra la seva pròpia vocació, diu que va veure dos sera-
fins amb sis ales cadascun, que davant el mateix tron de Déu clamaven alternati-
vament: «Sant, Sant, Sant és el Senyor, Déu de les milícies o astres» (Is 6,1-3). El 
nom de Déu, a més de ser-ho com a propi el de Yahvé, és el de «Sant», «el Sant d'Is-
rael» (Is 43,14). 
 

Tota la resta que sigui sant o santificat, ho serà per participar en alguna cosa, encara 
que de manera molt inferior com a cosa creada, de la santedat de Déu, que és l'únic 
veritablement Sant. Diu el venerable sant Beda, doctor de l'Església: «Es diu Sant el 
seu Nom perquè des del cim del seu poder singular transcendeix (o sobrepassa) 
a tota criatura, i es troba separat molt de lluny de totes les coses existents».  
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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 alegri-

es 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. 



 

Com es veu, el doctor de l'Església assenyala que santedat divina és el mateix que la 
seva transcendència, el seu propi 
Ésser infinit. Per això és el nom 
propi de Déu el de Sant, com diu la 
Mare de Déu en el seu Càntic del 
Magníficat que comenta Beda: 
«Sant és el seu Nom». 
 

I així sant o sagrat és el mateix, el 
que apropa a Déu, el que li perta-
ny. Per això mateix consagrar, és 
a dir, «fer alguna cosa sagrada», 
és lliurar-la a Déu, perquè li per-
tanyi i quedi consagrada, és a dir, feta santa. 

La consagració familiar. 
 

Consagrar, doncs, és lliurar a Déu alguna cosa perquè sigui seva per títol especial i 
voluntari. És clar que tot és seu per creació, però Déu ens ha creat els homes lliures, i 
vol que li tornem amb la llibertat les nostres persones. Per això la consagració adqui-
reix un alt valor modern, ja que és una posada en pràctica de la llibertat. I mai amb 
millor finalitat que per lliurar-la a Déu, el seu Creador, que té, d’abans, tot el dret sobre 
la mateixa, contituïnt una església domèstica. 
La família és una societat natural mínima, i en la seva mínima expressió es compon 
del matrimoni, un home i una dona reunits legítimament, de la parella neixen els fills, 
que completen la unitat familiar. Per tot això, si Déu vol que se li consagrin les per-
sones, els individus, acceptant lliurement el seu dret de creador i Senyor, també 
ha de voler que se li lliurin o consagrin les famílies, que són l'extensió natural 
que Ell mateix ha donat als individus humans, a diferència dels angèlics, que no 
tenen matrimoni ni descendència, i són sempre i només individuals (Mt 22,30). 
 

D'aquí la importància de la consagració familiar. És un lliurament de la família, com 
a tal, a Déu. És una acceptació familiar dels drets divins i dels seus manaments. 
 

És una proclamació familiar de l'amor a Déu, autor natural de la família per creació de 
l'home capaç de procreació. És l'home fet a «imatge i semblança de Déu», és a dir, 
«home i dona els va crear» (Gn 1,27). Déu és Creador dels homes, i els homes són 
fets «procreadors d'homes». ¿Es vol millor imatge i semblança? Naturalment, l'ànima 

és només Déu qui la crea, 
com solem dir, del no-res.  
 

Però en la formació de nous 
cossos per aquestes ànimes 
té col·laboradors, i són els 
homes, és la família en ori-
gen. 
La família és voluntat de 
Déu, que va fer així 
l'home (Gn 2,24).   

NOTÍCIES... Consagració i promeses. 
 

Volem acabar amb un record de les conegudes «promeses del Sagrat Cor», entre 
les quals hi ha una per a les famílies. Santa Margari-
da Maria d’Alacoque, escollida per impulsar l'Esglé-
sia a establir la festa del Sagrat Cor, i fomentar la 
seva devoció, antiga i nova, eclesial plenament, re-
cull en els seus escrits diverses promeses que el 
Sagrat Cor li va fer per als que participen en aquesta 
devoció i culte amb personal voluntat, i tot i que no 
siguin precisament sants en fer-ho. Les promeses 
del Sagrat Cor a les famílies poden concretar-se 
principalment en aquestes dues, preses dels es-
crits de la santa del Sagrat Cor de Jesús.  
El Senyor promet: 

- Posaré pau en les seves famílies. 

- Beneiré els llocs en què la imatge del meu Cor sigui exposada i honrada. 
 

Acte de Consagració de la Família al Sagrat Cor de Jesús (St. Pius X) 
 

Sagrat Cor de Jesús, que vas fer conèixer a santa Margarida Maria el teu desig 
ardent de regnar sobre les famílies cristianes, mira'ns aquí reunits avui per pro-
clamar el teu domini absolut sobre la nostra llar. 
 

D'ara en endavant ens proposem dur una vida com la teva, perquè floreixin entre 
nosaltres les virtuts per les que tu vas prometre la pau sobre la terra, i per a 
aquest fi desterrarem d'entre nosaltres l'esperit mundà que tu tant vas refusar. 
 

Regna sobre el nostre enteniment per la simplicitat de la nostra fe. Regna sobre 
els nostres cors per un amor ardent a Tu; i estigui la flama d'aquest amor guar-
dada sempre ardent en els nostres cors per mitjà de la recepció freqüent de la 
Sagrada Eucaristia. 
 

Digna't, oh Cor diví presidir les nostres reunions, beneïr les nostres empreses, 
tant espirituals com temporals, per desterrar tota aflicció i inquietud, santificar 
les nostres alegries, i alleujar les nostres penes.  
 

Si algú de nosaltres tingués alguna vegada la desgràcia d’ofendre al teu diví Cor, 
recorda-li la teva bondat i misericòrdia envers el 
pecador penedit. 
 

Finalment, quan arribi l'hora de la separació, i la 
mort dugui l’aflicció a la nostra llar, resignem-nos, 
tots i cadascun de nosaltres, als teus eterns de-
crets, i busquem consol en el pensament que al-
gun dia ens reunirem al Cel, a cantar les lloances i 
benediccions del teu Sagrat Cor per tota l'eternitat.  
 
 

Dígni’s l’Immaculat Cor de Maria, i el gloriós Pa-
triarca sant Josep, oferir-te aquesta nostra Consa-
gració, i recordar-nos-la tots els dies de la nostra 
vida.  
Glòria al diví Cor de Jesús, el nostre Rei i nostre 
Pare. Amen. 


