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Ordenar-nos amb una mirada atenta, donant-nos compte del que vivim, fent-nos presents al que

esdevé. On sóc? Què faig? Què estic sentint?

Orientar-nos amb un propòsit quotidià que orienti l'afany de cada dia, elevant el cor a un nord

més gran que unifiqui els nostres propòsits diaris. Per qui i per a qui viu avui? Què busco? ¿Per

què faig aquestes o aquelles coses?

Estimada Comunitat de la Xarxa d'Oració de l'Papa:

Iniciem un nou mes i amb ell es renova la possibilitat de pregar i oferir les nostres vides per un nou

desafiament de la humanitat. El Papa Francesc ens convida a posar la mirada i el cor en el nostre estil

de vida, ens parla de forjar un estil de vida eco-sostenible. Ens diu Francesc: "Preguem perquè tots

prenguem decisions valentes a favor d'un estil de vida sobri i ecosostenible, alegrant-nos pels joves que

estan compromesos amb ell".

Vull detenir-me en dues expressions que poden ajudar-nos: d'una banda, "prendre decisions

valentes" i per l'altra, "estil de vida sobri". Francesc ens recorda que "comprar és un acte moral i no

només econòmic. Per això el deteriorament ambiental qüestiona els comportaments de cada un de

nosaltres"(LS 206). Això vol dir que cada decisió que prenem en relació amb els diners que utilitzem

impacta en el nostre ambient. Doncs l'ecologia és entesa de manera integral, en la qual s'inclou no

només la naturalesa sinó les persones en estreta interrelació i interdependència. És a dir, que les

nostres petites decisions no són innòcues; per ínfimes o petites, afavoreixen la cura de la Casa

Comuna o, per contra, el seu deteriorament. Es tracta no només de cuidar l'aigua, de no fer

escombraries innecessària, de tenir cura dels espais naturals i construïts, de preservar l'estètica,

l'harmonia dels ambients per a la sana convivència, sinó també aprendre a desconnectar de la

dinàmica de tenir i fer més i més, tot i que es tracti de coses bones en si mateixes. El Papa ens diu que

"tenim massa mitjans per a uns escassos i raquítics fins" (LS 203). I això s'aplica també a coses bones, ja

que moltes vegades el problema no està en el fet que les coses siguin dolentes, sinó en què quedem

presos d'una dinàmica compulsiva i devorem coses, experiències, relacions.

L'estil de vida sobri no només significa gastar menys o comprar menys coses, encara que això ajuda i

és un bon començament, sinó a cultivar la dimensió del ser abans que la del tenir i del fer. La sobrietat

suposa aprendre a aturar la marxa, a gaudir més de les persones, les companyies, els successos que la

vida ens ofereix cada dia. Es tracta de conrear "espais verds" per a l'ànima, pels vincles, pel treball i la

recreació, en els que aprenguem a estar més i fer menys, a gaudir romanent més que fent. La

voràgine i l'acceleració ens impulsen compulsivament a ennuegar-nos amb coses i experiències

sense prestar molta atenció al que vivim, sense donar-nos temps per madurar les coses, digerir-les,

gaudir-les; quedant-nos insatisfets, buits, com si res de bo hagués passat.

Aquest mes et convido a prendre "una decisió valenta" cultivant tres coses que poden ajudar-te a

forjar un estil més sobri:

INTRODUCCIÓ
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Viure contemplativament, agraint, adorant, prestant atenció al que passa en el nostre dia.

Sintonitzant amb el cor i els sentits.

Si poses especial atenció a viure amb devoció i profunditat l'oració d'oferiment diari, descobriràs en

ella els propòsits que orienten la missió d'aquesta Xarxa d'Oració del Papa, els compromisos que

assumim i els desitjos que ens habiten. A vegades no cal anar a altres ports. Aquí, a prop nostre, el

Senyor ens posa mitjans per estar a prop del seu Cor.

PREGAR LA INTENCIÓ

INVITACIÓ INICIAL

Et convido aquest mes a pregar de manera especial, amb temps, en el silenci de cor, aprenent a

romandre, a estar, agradant i sentint internament la trobada amb el Senyor. Al setembre el Papa

Francesc ens convida a que "preguem perquè tots prenguem decisions valentes a favor d'un estil de vida

sobri i ecosostenible, alegrant-nos pels joves que estan compromesos amb ell". L'oració pausada pot ser

de gran ajuda per a aquietar les dificultats, desaccelerar la marxa, aprendre a contemplar i gaudir del

que vivim i aprendre a agrair més i exigir menys. Disposa't a resar amb temps, trobant espais de

recolliment encara enmig de les teves tasques quotidianes.

PREPARAR LA PREGÀRIA

Aquest mes vull convidar-te a prestar especial atenció al silenci com avantsala per a la trobada amb

el Senyor. Per això cada dia procura fer callar els sorolls exteriors que tantes vegades impedeixen fer

callar el cor. Silencia les notícies que no t'ajudin, apaga les pantalles que t'agitin, no parlis de coses

que intranquil·litzen o generen ansietat. Procura recollir-te a l'iniciar el dia, com si el teu dia fos una

contínua oració. Ja sigui al començar el dia, o a l'iniciar una nova activitat, o quan vagis a pregar a

soles amb el Senyor, fes silenci i presta atenció a conservar aquest silenci prenent consciència de: en

què tens posada la teva atenció?

FER LA PREGÀRIA

Aquest mes et proposo pregar amb el que vius, amb allò que el Senyor et regala cada dia, aturant-te a

contemplar, admirar i agrair. Mira amb atenció els teus ambients, contempla el rostre de les

persones, presta atenció als seus gestos, a les seves paraules, a les seves accions. Posa't a l'escolta de

la vida que t'envolta. Per escoltar cal fer silenci i deixar que "aquests sons" entrin en tu i facin ressò.

Percep com s'instal·la en tu la quietud interior. Gaudeix d'admirar i contemplar.
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Si estàs en comunitat en un moment de pregària, et convido a que doneu un passeig o sortiu a l'aire

lliure per contemplar l'ambient i prendre un temps per a prestar atenció a les persones, a la

comunitat, a vosaltres mateixos, als vostres gestos, actituds , valors, històries, talents ...

També pots prendre a poc a poc el text de la intenció, llegeix-lo o escolta'l si un altre llegeix. Deixa

que les paraules ressonin en el teu cor, repeteix-les un cop i un altre fins que trobis sentit i gust al

text. Procura trobar el sentit entre aquesta manera d'oració i la proposta d'intenció d'aquest mes.

Pren les paraules de l'oració per a aquest mes, deixa resonarlas al cor i pregunta't: Què et diuen a tu?

PREGÀRIA SETEMBRE

Lloat siguis, Pare Bo, que ens vas donar la Casa Comuna

i en ella a totes les coses que parlen del teu amor per nosaltres.

Envia el foc del teu Esperit que encengui els nostres cors

per triar sempre viure a l'estil del teu Fill Jesús,

pobres, solidaris i sobris en l'ús de les coses,

compartint els que som i tenim.

Dóna'ns un cor generós per tenir cura

del llegat de la nostra Casa Comuna per als joves,

deixant-nos animar pels seus compromisos amb ella.

Amén.

PARAULES DEL PAPA PER MEDITAR

“L’espiritualitat cristiana proposa una manera alternativa d’entendre la qualitat de vida, i encoratja un estil

de vida profètic i contemplatiu, capaç de gaudir profundament sense obsessionarse pel consum. És

important incorporar un vell ensenyament, present en diverses tradicions religioses, i també en la Bíblia. Es

tracta de la convicció que «menys és més». La constant acumulació de possibilitats per a consumir distreu el

cor i impedeix valorar cada cosa i cada moment. En canvi, fer se present serenament davant cada realitat,

per petita que sigui, ens obre moltes més possibilitats de comprensió i de realització personal. L’espiritualitat

cristiana proposa un creixement amb sobrietat i una capacitat de gaudir amb poc. És un retorn a la

simplicitat que ens permet d’aturar nos a valorar les coses petites, agrair les possibilitats que ofereix la vida

sense enganxar -nos al que tenim ni entristir nos pel que no posseïm. Això suposa evitar la dinàmica del

domini i de la mera acumulació de plaers.” (LS 222).



WWW . R E DOR A C I O N D E L P A P A . E S / C A T

PREGAR I  VIURE LA INTENCIÓ -  SETEMBRE 2021

Quines ressonàncies queden en el teu cor? 

Quina relació trobes entre aquestes ressonàncies i la intenció de pregària? 

Quins desitjos es desperten en tu per viure més en sintonia amb la intenció de pregària en la

teva vida quotidiana, comunitària, parroquial, etc.?

Has pogut pregar amb atenció? Mira el teu concentració, distraccions, dispersions ... No jutgis,

només constata com va ser la manera de pregar.

Quin sentiment et deixa la pregària? Alegria, tristesa, sorpresa, esperança ... Identifica'n un o

dos.

A què et condueix aquest sentiment? Desitjos, propòsits, pors, paràlisi ...

Quins pensaments, idees, reflexions sorgeixen en tu?

EVANGELI PER IL·LUMINAR. 

“Accepteu el meu jou i feu-vos deixebles meus, que sóc benèvol i humil de cor, i trobareu el repòs” Mt

11,29

EL CAMÍ DEL COR. PAS 3: EN UN MÓN DESCORATJAT. 

El desig d'apoderar-se ha causat estralls, i així en una dinàmica perversa, el món regalat té preu, es

compra i ven, uns pocs, sentint-se amos, sotmeten a altres a viure "pagant" per habitar el món. Hem

perdut de vista la mà que ens regala el món i ens hem quedat en el món, desitjant-lo

desordenadament, cosificant-ho tot, terra, aigua, vegetals, animals, persones, per poder sotmetre-ho

i apoderar-nos i disposar-ne al nostre gust.

Som cridats a mirar i determinar-en el camí, decidir si serem còmplices o col·laboradors, generadors

de vida o de mort "Avui et proposo d'escollir entre la vida i la mort, entre la felicitat i la desgràcia. 

 Avui et mano que estimis el Senyor, el teu Déu, que segueixis els seus camins i compleixis els seus

manaments, els seus decrets i les seves prescripcions. Si ho fas així, viuràs, seràs nombrós, ... Però si

el teu cor s'allunya d'ell, si no l'obeeixes i et deixes arrossegar...  avui t'anuncio que aneu de cert a la

perdició" (Dt. 30, 15-18) .

EXAMINAR LA PREGÀRIA

Et convido a veure com t'ha anat a l'oració. Pots practicar aquesta relectura a l'acabar el dia o eN

finalitzar els moments d'oració.

Pren nota del que vulguis recordar i t'ajudi a viure i encarnar en la teva vida quotidiana la intenció de

pregària d'aquest mes.
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VIURE LA INTENCIÓ

Paro atenció a l'ús dels diners?

Tinc tendència a ennuegar-me amb coses, experiències i vincles?

Acumulo innecessàriament?

A què puc renunciar per compartir amb altres?

Aquest mes el Papa Francesc ens proposa un nou desafiament formulat en una nova intenció de

pregària. Aquest desafiament és una invitació a portar a la nostra vida diària gestos i actituds en els

quals es faci realitat i es posi en obra la intenció de pregària. Es tracta de concretar propòsits

concrets, mantenir actituds que reflecteixin en els nostres ambients l'esperit i sentit d'aquest

desafiament.

Intenció d'oració: "Preguem perquè tots prenguem decisions valentes a favor d'un estil de vida

sobri i eco-sostenible, alegrant-nos pels joves que estan compromesos amb ell".

Aquest mes et convido a parar atenció als nostres ritmes diaris, a la nostra manera de relacionar-nos,

mirar, parlar, pregar, és a dir, al nostre estil de vida per anar cultivant la sobrietat i la humilitat en la

nostra manera de procedir.

Perquè el nostre estil s'assembli més el de Jesús, podem ajudar-nos amb les actituds proposades per

Click to Pray per a aquest mes:

ACTITUDS PEL MES DE SETEMBRE

VIURE AMB UN ESTIL SOBRI I SENZILL. 

"Una minoria es creu amb el dret de consumir en una proporció que seria impossible generalitzar, perquè

el planeta no podria ni tan sols contenir els residus de semblant consum" (Papa Francesc). 

Aquest mes discerniré meus hàbits de consum per decidir amb sobrietat les meves despeses.

TENIR CURA DE LA CASA COMUNA

"El medi ambient és un bé col·lectiu, patrimoni de tota la humanitat i responsabilitat de tots. Qui

s'apropia alguna cosa és només per a administrar-lo en bé de tots"  (Papa Francisco). 

Aquest mes faré propòsit de consumir menys i compartir més amb els meus germans i germanes.
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Sóc conscient que el que sóc i tinc és pur do i jo sóc només administrador/a d'aquests dons?

Sóc capaç de compartir temps, diners, coneixements, treballs gratuïtament?

Quina decisió puc prendre per tenir una actitud més sòbria en algun aspecte de la meva vida?

Visc acceleradament sense gaire consciència i amb poca atenció?

Passo molt ràpid per les experiències o m'aturo a gaudir, a sentir i rellegir el que visc?

Escolto als altres o només ho faig veure?

Sóc capaç d'anar més lentament en les tasques per anar amb altres i compartir?

Sóc capaç d'acceptar les possibilitats i límits dels meus germans i germanes o m'impaciento davant

aquesta realitat?

Ajudo als altres en les seves iniciatives?

Col·laboro amb les meves germanes i germans per la cura dels ambients i de les relacions o els carrego

de feina?

Valoro als altres i els seus talents o tendeixo més a la crítica i la queixa?

ADMIRAR-NOS I DONAR GRACIES PER LA CREACIÓ

"Estem cridats a incloure en el nostre obrar una dimensió receptiva i gratuïta. Es tracta d'una altra manera de fer

que forma part de la nostra essència. D'aquesta manera, l'acció humana és preservada de l'activisme buit" (Papa

Francesc).  

Prendré temps de descans gratuït per fer-me conscient del que visc i agrair-ho. Dedicaré temps a estar

gratuïtament amb els meus germans i germanes.

Desaceleraré la marxa dels meus dies i prendré temps per estar serenament en el que faig.

TREBALLAR AMB ALTRES

"La persona humana creix, madura i es santifica a mesura que entra en relació, quan surt d'ella mateixa per viure

en comunió amb Déu, amb els altres i amb totes les criatures"  (Papa Francesc).  

Aquest mes compartiré les meves tasques a la comunitat, a la família, a la feina, ajudant i rebent ajuda.

Agrairé més i exigiré menys.

RECOLZAR I AJUDAR DECISIONS VALENTES DELS JOVES

"Hi ha més sensibilitat ecològica a les poblacions, encara que no arriba per modificar els hàbits nocius de consum,

que no semblen cedir, sinó que s'amplien i desenvolupen" (Papa Francesc).  

Faré meves iniciatives comunitàries per la cura de la Casa Comuna, per recolzar-les amb la pregària i el

servei, en la mesura de les meves possibilitats.


