L’espiritualitat de l’Apostolat de l’Oració és la pròpia espiritualitat “cristiana”. Per això pot impregnar qualsevol associació.

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 Papa.
Sols Déu sap els preciats fruits que l’Apostolat de l’Oració ha produït
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 bé Pius XI: “Tots i
cadascun dels homes i dones haurien de pertànyer a l’Apostolat de l’Oració”.

APOSTOLAT DE L’ORACIÓ
Xarxa Mundial d’Oració del Papa
www.apostoladodelaoracion.com - www.elvideodelpapa.org

BUTLLETÍ DE CATALUNYA
ANY 2021

Número Extraordinari 3

El camí del cor en el Cor de Jesús
OFERIMENT DIARI

L’Apostolat de l’Oració és també un camí espiritual, el camí
del cor (caminodelcorazon.church), 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 personal amb Ell, simbolitzada en el seu Cor, tot
unint-nos en la confiança, la reparació i la consolació.
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 Jesús Eucaristia.
El Sant Pare promou una aplicación (app)
per a la Xarxa Mundial d’Oració:
Click To Pray: www.clicktopray.org
Et convida a pregar junts per les seves intencions, pels desafíaments de la humanitat.
I perque “cada día es 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
milés els que formem una veritable xarxa mundial d’oració en la Comunió dels Sants.

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’AO 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)
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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 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. Amén.
EL CAMÍ DEL COR EN EL COR DE JESÚS
Al llarg dels seus més de 175 anys, les pràctiques
espirituals de l'A.O. han estat variades. Avui, en
"fidelitat creativa" a la intuïció original de l'A.O., hem
buscat en el tresor de la nostra tradició pràctiques
antigues i altres de noves que desitgem proposar.
Al costat del nostre full de ruta que hem anomenat Un
camí del cor: caminodelcorazon.church, aquestes ens ajudaran a modelar els nostres cors a la disponibilitat apostólica en el Cor de Jesús.
Els grups i les persones les adaptaran i les faran servir segons la seva pròpia situació
de vida i necessitat espiritual.
El cor és el centre de la persona, símbol de vida i humanitat, la seu de
l'amor i de la tendresa, és també el lloc de la sensibilitat i la misericordia.
El Cor resumeix així els trets més importants de Jesucrist, en l'evangeli: preocupat personalment per cadascún (Lc 15), commogut davant les necessitats (Mt 9,
35-36); plorant davant el seu amic (Jn 11,33); que mira bondadosament i amb
obertura fins i tot el pecador (Lc 19,9);viu i ressuscitat davant de cada home
brindant la seva amistat i sensible al mateix temps a la seva resposta (Ac 9, 5).

Viure el cristianisme des del Cor de Jesús és viure la nostra vida cristiana des de l'amor i en tracte personal amb Déu Pare que ens ho ha donat
tot en Jesucrist, Déu fet home.

Aquell que se senti cridat a una més estreta unió al Cor
de Jesús i desitgi oferir una major disponibilitat apostòlica a la seva missió, pot optar a realitzar amb Ell una
especial aliança de vida que anomenem l’Aliança amb
Jesús, és a dir, la Consagració al Cor de Jesús. Tot i
que aquesta Aliança no és condició indispensable per a
ser apòstol de l'A.O., és l'horitzó cap al qual condueix
Un camí del cor i la vivència de les nostres pràctiques.
És una elecció feta de manera lliure de donar a la vida
personal, familiar o comunitària el segell d'una major
pertinença a Crist. Significarà també un llaç més proper
amb l'A.O. en la difusió de la seva missió.
L'Aliança amb Jesús es realitzarà seguint les indicacions donades per les direccions diocessanes en sintonía amb la direcció nacional, que s’adaptaràn segons
els seus contextos culturals i tradicionals.
Es pot renovar en dies especials, per exemple, en la pràctica dels primers divendres
del mes, aniversaris o en altres dates importants.
Les promeses del Cor de Jesús.
Una bona referència a la raó de la ferma esperança en l'Aliança amb Jesús en la
Consagració al Cor de Jesús en el camí del cor són les promeses fetes en les revelacions del Sagrat Cor de Jesús a santa Margarida Maria d'Alacoque, el maig del
1673, amb la plena aprovació de l'Església:
1.- Els donaré totes les gràcies necessàries per al seu estat de vida.
2.- Establiré la pau en les seves famílies.
3.- Beneiré les cases on sigui exposada i honrada la imatge del meu Sagrat
Cor.
4.- Jo els consolaré de totes les dificultats.
5.- Seré el seu refugi durant la vida i sobretot en la mort.
6.- Abocaré abundants benediccions sobre totes les seves empreses.
7.- Els pecadors trobaran en el meu Sagrat Cor una font i l'oceà infinit de la
misericòrdia.
8.- Les ànimes tèbies es tornaran fervoroses.
9.- Les ànimes fervoroses ascendiran ràpidament a un estat de gran perfecció.
10.- Donaré als sacerdots el poder de commoure els cors més endurits.
11.- Les persones que propaguin aquesta devoció tindran el seu nom escrit en
el meu Cor sagrat i Ell mai no els esborrarà.
12.- Jo et prometo, en l'excés de misericòrdia del meu Cor, que el meu amor
totpoderós concedirà a tots aquells que combreguin els primers divendres de
nou mesos seguits, la gràcia de la penitència final, no moriran en la meva
desgràcia ni sense la recepció dels Sagraments. El meu diví Cor serà el seu
refugi en aquest últim moment de la salvació.

Consagració al Sagrat Cor de Jesús
de santa Margarida Maria d’Alacoque (1647-1690)
Em lliuro i consagro al Sagrat Cor de Nostre Senyor Jesucrist sense reserves, la meva persona, la
meva vida, les meves obres, els meus dolors y
patiments.
Em comprometo a no fer ús de cap part del meu
ésser sinó és per honrar, estimar i glorificar al Sagrat Cor. Aquest és el meu propòsit immutable:
ser completament seu i fer totes les coses pel seu
amor. Al mateix temps renuncio de tot cor a tot
allò que li desagradi.
Sagrat Cor de Jesús, vull tenir-te com a únic objecte del meu amor. Sigues doncs, el meu protector en aquesta vida i garantía de la vida eterna.
Sigues fortalesa en la meva debilitat i inconstància. Sigues propiciació i desgreuge per tots els

pecats de la meva vida.
Cor ple de bondat, sigues per a mi el refugi en l’hora de la meva mort i el meu
intercessor davant de Déu Pare. Desvia de mi el càstig de la Seva justa ira.
Cor d’amor, en Tu poso tota la meva confiança; ho temo tot de la meva maldat;
però ho espero tot del teu Amor. Eradica
de mi, Senyor, tot el que et disgusti o em
pugui apartar de Tu.
Que el teu amor s’imprimeixi tan profundament en el meu cor que mai t’oblidi i
que
mai
em
sep a r i
de
Tú.
Senyor i Salvador meu, et prego per l’amor que em tens, que el meu nom estigui
profundament gravat en el teu Sagrat Cor;
que la meva felicitat i la meva glòria siguin viure i morir en el teu servei. Amén.
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En els Butlletins i en els Fulls mensuals hi figuren periòdicament les intencions mensuals del Papa 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.
INTENCIONS DELS NOSTRES BISBES

En els Fulls mensuals d’intencions i en els Butlletins hi figuren periòdicament les intencions mensuals dels nostres bisbes.

