
 

 

 

 

 

Reunions mensuals de l’Apostolat de l’Oració  
Xarxa Mundial d’Oració del Papa - www.elvideodelpapa.org 

Primers divendres - Jornada Mundial d’Oració per les Intencions del Papa 
Els directors diocesans de l’AO-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)       

APOSTOLAT DE L’ORACIÓ                                                                                                             Secció de Difusió - Premsa  
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e-mail: apostoladoracion@gmail.com - Donatius: La Caixa - ES76 2100 3205 1906 0001 8932 

   Edita: Apostolat de l’Oració                                                                                                                  Dep. L. B. 36.183-1967     

L’Apostolat de l’Oració és, doncs, també un camí espiri-

tual que l’Església proposa a tots els cristians per a ajudar-los a ser 
AMICS I APÒSTOLS DE JESÚS RESSUSCITAT, EN LA VIDA DIÀ-
RIA. Condueix cap a una aliança d’amor personal amb Ell, simbolit-
zada en el seu Sagrat Cor, tot unint-nos en la confiança, la repara-
ció i la consolació.  
El seu referent és el Camí del cor en el Cor de Jesús: caminodelcorazon.church. 
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: 
www.elvideodelpapa.org. 
Aquesta disponibilitat té com a font i model Jesús Eucaristia.  

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

Et convida a pregar junts per les seves inten-
cions, pels desafiaments de la humanitat. I per-
que “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 mun-
dial d’oració en la Comunió dels Sants.  

L’espiritualitat de l’Apostolat de l’Oració és la pròpia espi-

ritualitat “cristiana”. Per això pot impregnar qualsevol as-

sociació. 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 Pa-
pa. Sols Déu sap els preciats fruits que l’Apostolat de l’Oració ha pro-

duït 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 be Pius XI: “Tots i cadascun dels 
homes i dones haurien de pertànyer a l’Apostolat de l’Oració”.  

 

            INTENCIONS QUE EL PAPA  
                 HA CONFIAT EL 2021 A  
             L’APOSTOLAT DE L’ORACIÓ 
       Xarxa Mundial d’Oració del Papa                                                                                                                               
www.apostoladodelaoracion.com - www.elvideodelpapa.org - www.clicktopray.org 
                                      caminodelcorazon.church 

 
GENER. Intenció per a l'evangelització - La fraternitat 
humana: Que el Senyor ens doni la gràcia de viure en plena fra-
ternitat amb germans i germanes d'altres religions, resant els 
uns pels altres, obrint-nos a tots. 

FEBRER Intenció universal - Violència contra la dona: 
Resem per les dones que són víctimes de la violència, perquè 
siguin protegides per la societat i perquè el seu patiment sigui 
considerat i escoltat. 

MARÇ Intenció per a l'evangelització - Sagrament de la 
reconciliació: Resem perquè visquem el sagrament de la re-
conciliació amb renovada profunditat, per assaborir la infinita 
misericòrdia de Déu. 
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Les intencions del Papa i dels nostres Bisbes 

 

APOSTOLAT DE  L’ORACIÓ 
Xarxa  Mundial d’Oració del Papa 
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  BUTLLETÍ DE CATALUNYA 

OFERIMENT DIARI 
 

Veniu, Esperit Sant, inflameu els nos-
tres 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 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 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. 



ABRIL. Intenció universal - Drets fonamentals: Resem per 
aquells que arrisquen les seves vides lluitant pels drets fona-
mentals en dictadures, en règims autoritaris i fins i tot en de-
mocràcies en crisi. 

MAIG. Intenció universal - El món de les finances: Resem 
perquè els responsables del món financer col·laborin amb els 
governs, per tal de regular el camp de les finances per protegir 
els ciutadans del seus perills. 

JUNY. Intenció per a l'evangelització - La bellesa de el 
matrimoni: Resem pels joves que es preparen per al matrimoni 
amb el suport d'una comunitat cristiana: perquè creixin en l'a-
mor, amb generositat, fidelitat i paciència. 

JULIOL. Intenció universal - L'amistat social: Resem per-
què, en situacions socials, econòmiques i polítiques conflictives, 
siguem arquitectes de diàleg i d'amistat valents i apassionats. 

AGOST. Intenció per a l'evangelització - L'Església:  Re-
sem per l'Església, perquè rebi de l'Esperit Sant la gràcia i la for-
ça per reformar-se a la llum de l'Evangeli. 

SETEMBRE. Intenció universal - Un estil de vida ecosos-
tenible: Resem perquè tots prenguem decisions valentes a fa-
vor d'un estil de vida sobri i ecosostenible, alegrant-nos pels jo-
ves que estan compromesos amb ell. 

OCTUBRE. Intenció per a l'evangelització - Deixebles 
missioners: Resem perquè cada batejat participi en l'evangelit-
zació i estigui disponible per a la missió, a través d'un testimoni 
de vida que tingui el gust de l'Evangeli. 

NOVEMBRE. Intenció universal - Les persones que pa-
teixen de depressió: Resem perquè les persones que pateixen 
de depressió o esgotament extrem, rebin suport de tots i una 
llum que els obri a la vida. 

DESEMBRE. Intenció per a l'evangelització - Els cate-
quistes: Resem pels catequistes, cridats a proclamar la Paraula 
de Déu: perquè siguin testimonis d'ella amb valentia, creativitat i 
amb la força de l'Esperit Sant. 

INTENCIONS DELS NOSTRES BISBES  
 

 
 

 

L’Apostolat de l’Oració és, doncs, també un camí espiritual que 
l’Església proposa a tots els cristians per a ajudar-los a ser AMICS I APÓSTOLS DE 
JESÚS RESSUSCITAT, EN LA VIDA DIARIA. Condueix cap a una aliança d’amor per-
sonal amb ElL, simbolitzada en el seu Cor. 
 

L’Apostolat de l’Oració és una XARXA MUNDIAL D’ORACIÓ AL SERVEI DELS 
DESAFÍAMENTS DE LA HUMANITAT I DE LA MISSIÓ DE L’ESGLÉSIA, expressat 
en les intencions mensuals d’oración del Papa. (www.elvideodelpapa.org). 

Aquesta disponibilitat té com a font i model a Jesús Eucaristia.   

 
            
                           

INTENCIONS DELS NOSTRES BISBES 2021 
 

Gener: Per les famílies cristianes, perquè siguin autènti-
ques Esglésies domèstiques on es visqui i transmeti l'Evan-
geli de Jesucrist. 

Febrer: Per qui es troben en situació de pobresa, manca 
de treball, marginalitat, discriminació, abús o violència, per-
què siguin sempre respectats en la seva dignitat i puguin 
sortir d'aquestes situacions injustes. 

Març: Pels joves que són cridats a una vocació d'especial consagració, 
perquè escoltin la veu de Déu que els crida i les nostres Esglésies es ve-
gin enriquides amb abundants ministres i testimonis de l'Evangeli. 

Abril: Pels nens, perquè tinguin sempre una llar on puguin viure ade-
quadament, es respecti la seva dignitat i creixin humana i espiritualment 
acord amb el pla de Déu. 

Maig: Per la gent gran, especialment pels que viuen en soledat, perquè 
trobin l'ajuda material i espiritual que necessiten. 

Juny: Pels religiosos i verges consagrades, consagrats a viure en po-
bresa, castedat i obediència, perquè les seves vides siguin testimoni del 
Regne de Déu enmig del món. 

Juliol: Pels monjos i monges contemplatius perquè, seguint el consell 
de Crist es consagrin a pregar sense defallir, tinguin sempre els seus 
ulls fixos en el Senyor i amb la seva oració sostinguin la missió de 
l'Església. 

Agost: Per tots els laics, perquè tinguin sempre present la seva vocació 
de l'portar l'Evangeli al món amb la paraula i el testimoniatge de vida. 

Setembre: Pels catequistes i professors cristians, perquè tinguin sem-
pre present la importància de la seva missió i es formin adequadament a 
fi que la seva tasca produeixi fruits abundants. 

Octubre: Pels malalts i moribunds, perquè, unint el seu sofriment a la 
creu del Senyor, trobin alleujament i consol, i respecte a la seva vida i 
dignitat fins al final dels seus dies. 

Novembre: Pels cristians perseguits, perquè sentin el consol i la forta-
lesa de Déu, l'ajuda de la nostra pregària, i mai s'invoqui el sant nom de 
Déu per justificar la violència i la mort. 

Desembre: Pels sacerdots i diaques, perquè 
visquin sempre en fidelitat a la vocació rebuda, 
i vegin confortat el seu lliurament a Déu i 
l'Església per l'amor i respecte dels seus fidels. 


