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En aquest número

Portada: 
Santa Teresa de Lisieux, copatrona de la
Xarxa Mundial d'Oració del Papa.
Durant aquest 2023 celebrem el 150è
aniversari del seu naixement

OFERIMENT

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 perquè 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
 

Redacció i administració:

Xarxa Mundial d'Oració del Papa
Apostolat de l'Oració
C/ Núñez de Balboa 115 Bis, 1º G - 28006 - Madrid
Tel. 911 038 176 - info@redoraciondelpapa.es
www.redoraciondelpapa.es

Si vols rebre aquesta publicació cada mes al teu
correu, escriu-nos a: info@redoraciondelpapa.es .

"Regne de Cist" és una publicació digital gratuïta. Si
desitges col·laborar en la seva promoció i difusió, i
a que la Xarxa Mundial d'Oració del Papa pugui
continuar duent a terme la seva obra
d'evangelització, pots fer un donatiu voluntari
mitjançant BIZUM (CODI 05372) o bé al compte
bancari ES80 0049 3754 6927 1428 8934

Propers edeveniments

03 Editorial: Una nova etapa

04 Intenció del Papa

David Fornieles

Gener 2023

05 Actituds per viure la intenció
del Papa Francesc

06 Aprofundir la intenció

08 Educadors per al crecimiento de la vida
Daniel Régent SJ

09 Click To Pray
Un ritme diari de pregària

12 Sant Rosari en comunitat
Dário Pedroso SJ

14 Intenció de la Conferència Episcopal Espanyola

15 Cor de Jesús: Regna a les nostres vides

Encomanada a l'Apostolat de l'Oració

17
El Camí del Cor
Itinerari espiritual de la XMOP19

Gràcies, Benet XVI

21 La pregària en els inicis de l'Església

Apostolat de l'Oració - Barcelona

António Sant'Ana SJ

22 Santa Teresa de Lisieux
Ernesto Postigo SJ

23 Acte d'Ofrena a l'Amor Misericordiós
Santa Teresa de Lisieux

24 Sants i Beats de l'Apostolat de l'Oració
Sant Arnoldo Janssen

26 Camí Sinodal: Units fent el camí
María Jesús Martínez Azkona

10
11

Reunió de grup
António Sant'Ana SJ

Pregària
Pels educadors

Mons. Francisco Cerro

27 Al naixement de Jesús
Santa Teresa de Jesús

34 Notícies, seccions nacionals i agenda

del Papa Francesc



Una nova etapa
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EDITORIAL

Regne de Crist Editorial

El mes de juny de 1970 apareixia per primera vegada la
revista "Reino de Cristo", amb motiu del trasllat de la seu
nacional de l'Apostolat de l'Oració de Bilbao a Madrid.

L'aleshores Director Nacional de l'Apostolat de l'Oració, el P.
Luis Mª Mendizábal SJ, explicava a la seva editorial que la
revista "Mensajero del Corazón de Jesús" continuava sent
òrgan de l'Apostolat, "no tant intern, no tant presentador i
cohesionador de les activitats formals dels centres, quant
portaveu i apòstol d'un estil de vida actual sanament cristià i
xopat en la visió del Cor de Crist, enmig de la vida d'avui”. I
afegia el seu desig que "Regne de Crist" resultés "un veritable
Butlletí de treball i formació dels centres de l'Apostolat.

Trenta any més tard, el desembre de l'any 2000, es publicava
l'últim número de la primera etapa, després de 458 mesos.
Diversos motius van fer que deixés d'editar-se i imprimir-se.
Es va iniciar llavors, com a òrgan de difusió per a Espanya, el
Butlletí de Dirigents, que ha substituït durant 22 anys a "Reino
de Cristo".

En els darrers anys, a més, la Xarxa Mundial d'Oració del
Papa ha anat publicant mensualment una newsletter,
centrada especialment a oferir materials al voltant de la
intenció del Papa.

Volem iniciar avui una nova etapa de "Reino de Cristo", com
a òrgan intern de difusió de la Xarxa Mundial d'Oració del
Papa a casanostra, que unifiqui els continguts que es
presentaven tant al Butlletí de Dirigents com a la newsletter
mensual. I ara també en català, com a "Regne de Crist".

"Reino de Cristo" va néixer sol·licitant "la col·laboració de tots
els centres, de tots els dirigents i promotors, perquè resulti
veritablement instrument de cohesió interna de l'Apostolat",
amb el desig que "serveixi per encendre en els esperits la
flama de l'amor i del zel apostòlic”. Avui, com aleshores,
aquesta crida no és xerrameca. Fem nostre de desig de
llavors de "la col·laboració de tots, els suggeriments de tots.
Intentarem fer de Regne de Crist un instrument viu i vivificant.
Benvinguts seran sempre els vostres suggeriments i
col·laboracions".

També avui, com abans, l'Apostolat de l'Oració recreat i
presentat com a Xarxa Mundial d'Oració del Papa “té una
missió. No és una associació més. Pretén, gràcies a la
ductilitat de la seva estructura, acollir cordialment tot
moviment d'apostolat suscitat en l'Església i prestar-li el
servei d'oració i d'afany de profunditat. La dimensió vertical
de l'Evangeli ha d'amarar tota la nostra activitat horitzontal”.

 David Fornieles, Director Nacional
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Intenció del Papa
Preguem perquè els educadors siguin testimonis creïbles, ensenyant la fraternitat en
lloc de la competència i ajudant especialment els joves més vulnerables"

Si volem un món més fratern, hem d'educar les noves
generacions, "reconèixer, valorar i estimar cada persona més
enllà de la proximitat física, més enllà del lloc de l'univers on
hagi nascut o on habiti" (Carta Encíclica Fratelli Tutti, 1) . El
principi fonamental del "coneix-te a tu mateix" sempre ha
orientat l'educació, però cal no oblidar altres principis
essencials: "coneix el teu germà", per educar l'acollida de
l'altre (cf. Carta Encíclica Fratelli Tutti; Document sobre la
Fraternitat humana (Abu Dabi, 4 de febrer de 2019); "coneix la
creació", per educar la cura de la casa comuna (Cf. Carta
Encíclica Laudato si) i "coneix el Transcendent", per educar el
gran misteri de la vida. Per a nosaltres significa molt una
formació integral que es resumeix en conèixer-se a si mateix,
conèixer el propi germà, la creació i el transcendent. No
podem amagar a les noves generacions les veritats que
donen sentit a la vida.

Des de sempre les religions han tingut una relació estreta
amb l'educació, acompanyant les activitats religioses amb
les educatives, docents i acadèmiques. Com en el passat
també avui, amb les saviesa i la humanitat de les nostres
tradicions religioses, volem estimular una renovada acció
educativa que pugui fer créixer al món la fraternitat
universal.

Si en el passat les diferències ens han posat en contrast, avui
hi veiem la riquesa de camins diferents per arribar a Déu i
per

educar les noves generacions a la convivència pacífica en el
respecte recíproc. Per tant, l'educació ens compromet a no
fer servir mai el nom de Déu per justificar la violència i l'odi
cap a altres tradicions religioses, a condemnar qualsevol
forma de fanatisme o de fonamentalisme i a defensar el dret
de cadascú a triar i actuar segons la seva pròpia
consciència.

Si en el passat, també en nom de la religió, s'han discriminat
les minories ètniques, culturals, polítiques o d'un altre tipus,
avui nosaltres volem defensar la identitat i la dignitat de
cada persona i ensenyar les noves generacions a acollir
tothom sense discriminació. Per tant, l'educació ens
compromet a acollir l'altre tal com és, no com jo vull que
sigui, com és, i sense jutjar ni condemnar ningú.

Si en el passat els drets de les dones, dels menors, dels més
febles no han estat respectats sempre, avui ens
comprometem a defensar amb fermesa aquests drets i
ensenyar les noves generacions a ser veu dels sense veu. Per
tant, l'educació ens demana repudiar i denunciar qualsevol
violació de la integritat física o moral de cada individu. I l
´educació ens ha de fer comprendre que l´home i la dona
són iguals en dignitat, que no hi hagi discriminacions.

Francesc, 
Trobada "Religions i educació". 5 d'octubre del 2021

Regne de Crist Intenció del Papa



ACTITUDS
Regne de Crist Intenció del Papa

“Volem defensar la identitat i la dignitat de cada persona i ensenyar a les noves generacions a
acollir tothom sense discriminació. L'educació ens compromet a acollir l'altre tal com és, no com
jo vull que sigui, com és, i sense jutjar ni condemnar ningú” (Papa Francesc).

Donar testimoni amb la pròpia vida

El teu estil de vida reflecteix les conviccions i creences
d'un deixeble de Jesucrist?

PER VIURE LA INTENCIÓ A LA NOSTRA VIDA QUOTIDIANA

“Per a nosaltres significa molt una formació integral que es resumeix en conèixer-se a si
mateix, conèixer el propi germà, la creació i el transcendent. No podem amagar a les noves
generacions les veritats que donen sentit a la vida”. (Papa Francesc).

Coherència

La manera de tractar els altres, el món i la teva relació amb el Senyor
coincideixen amb el que exigeixes als altres?

“Avui, més que mai, cal unir els esforços per una aliança educativa àmplia per formar persones
madures, capaces de superar fragmentacions i contraposicions i reconstruir el teixit de les
relacions per una humanitat més fraterna”. (Papa Francesc)

Viure la fraternitat

Què podries fer aquest mes per créixer
en amor i servei als germanes i germans?

“Si en el passat els drets de les dones, dels menors, dels més febles no han estat respectats
sempre, avui ens comprometem a defensar amb fermesa aquests drets i ensenyar les noves
generacions a ser veu dels sense veu” (Papa Francesc)

Ajudar els més vulnerables

Dediques temps a formar i educar els qui ho necessiten a prop teu?

"Educar cada persona en la seva integritat, és a dir, cap, mans, cor i ànima. Que es pensi el
que se sent i es fa; que se senti el que es pensa i es fa; que es faci el que se sent i es pensa"
(Papa Francesc).

Comunicar amb alegria

Vius amb alegria les exigències quotidianes?
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per al creixement de la vida
Educadors 
La intenció proposada pel Papa aquest mes de pregar pels
educadors és una empresa bella i vasta. Aquesta sola
paraula travessa totes les realitats socials i humanes. No cal
ser mestre, professor, educador especialitzat o pare per
sentir-se preocupat. Tota persona, en la seva professió,
activitat associativa o temps lliure, es pot trobar en la posició
d'educador; transmet als altres una habilitat, una saviesa, un
estímul, una sorpresa, una obertura transcendent a allò bell,
allò bo i allò que estimula la vida que ens envolta.

Pel Papa, l'educador és abans que res un testimoni creïble
que ha experimentat en la veritat el que transmet. Així, no
s'atura a les competències tècniques necessàries, sinó que
apunta més alt, a un bé més universal: com la relació amb
les persones, un objecte, un art, qualsevol activitat
intel·lectual o manual, pot ser font de fraternitat, d'alegria
compartida, de creativitat. Els concursos i les competicions
que estimulen el rendiment, l'excel·lència també poden estar
al servei de l'estima mútua, si no es basen en la perspectiva
essencial de dominar o humiliar.

L´atenció als joves més vulnerables serveix de referència per
verificar la qualitat de l´actitud educativa.

L'educador pot buscar la seva pròpia satisfacció a ocupar-
se dels “millors”, que donaran una imatge gratificant de la
feina feta. Els més febles descodifiquen aquesta actitud com
un rebuig cap a ells. Què pot fer que un noi no sigui més
vulnerable? De vegades serà un simple somriure enmig de
les dificultats. Un regal admirable.

La tasca és immensa. Tothom, sempre que es conegui una
mica a si mateix, coneix els poders foscos que el poden
habitar. Una paraula dura, una actitud feridora, es deixen
anar tan ràpid!

A més, al nostre món, tan donat a promoure valors
individualistes, la tasca dels educadors es fa de vegades
impossible. Com podem compartir valors col·lectius si
cadascú reivindica els seus propis?

En pregar pels educadors, resem també per nosaltres
mateixos, perquè, des del nostre lloc, puguem participar en
aquesta bonica obra al servei de la bona convivència.

Daniel Régent SJ
Director XMOP Francia

Regne de Crist Intenció del Papa
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Una agenda de pregària, que permet a l'usuari organitzar els
continguts i els temps de pregària, juntament amb l'Escola
de pregària amb subsidis que ajuden a formar en la
pregària i aprofundir-la, són algunes de les novetats que
presenta la nova versió de l'aplicació Click To Pray. A més, es
pot accedir a material provinent de projectes globals, com la
paraula del dia de Vatican Media i Tuitejant amb Déu.

A les propostes senzilles i concretes de pregària, que
proposa Click To Pray per resar per les necessitats del món i
l'Església, guiats per les intencions del Sant Pare, s'hi afegeix
la pregària pel procés sinodal. I és que la nova versió de
l'aplicació permet connectar-se als continguts del portal
d'Oració pel Sínode, provinents de monestirs i esglésies
locals, així com de tot el poble de Déu.

«No hi ha discerniment sense oració individual i amb altres
germans i germanes. La sinodalitat requereix una conversió
personal i comunitària que flueixi i sigui sostinguda per la
pregària. L'oració de vosaltres, que brolla del silenci i de la
contemplació, pot ser de gran ajuda per a tota l'Església»
(Card. Mario Grech)

www.prayforthesynod.va

Regne de Crist

Prega pel
Sínode

Click To Pray

Descarrega ja la revista digital
CLICK TO PRAY del mes de gener.

Una proposta per pregar cada
dia amb els tres moments de
pregària i acompanyar la
intenció mensual de pregària
del Papa Francesc

https://drive.google.com/open?id=1f8gpLDE48EQ7CDoUzdP24ti1M96ouSam&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1geZu3yga3D3TVldF0Y2HK-Le7eZEq1Qr&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1geZu3yga3D3TVldF0Y2HK-Le7eZEq1Qr&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs
http://www.prayforthesynod.va/
https://drive.google.com/open?id=1geZu3yga3D3TVldF0Y2HK-Le7eZEq1Qr&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs
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Reunió 
de grup

La reunió de grup d'aquest mes té com a horitzó la pregària
pels educadors. Segons el Papa Francesc, l'educació és
fonamental per construir un món més fratern i tot educador
ha de ser un testimoni creïble de fraternitat. 

Cal educar els més joves a viure en una actitud d'obertura a
la diferència de l'altre, aprenent a acollir, escoltar i construir
en comunió. A més, educar és sortir a l'encontre dels més
vulnerables, ensenyant-los a protegir i cuidar els més fràgils.

La reunió del grup comença així recordant els educadors
que ens van formar, que van ser un exemple d'alegria i un
referent en la capacitat d'acollir totes les persones.

Benvinguda

Regne de Crist Reunió de grup

Per al mes de gener, la intenció del Papa és: Preguem perquè
els educadors siguin testimonis creïbles, ensenyant la
fraternitat en lloc de la competència i ajudant especialment
els joves més vulnerables.

Recorda la importància que té l'educació a la teva vida. La
que vas rebre a casa i la que et van oferir a l'escola, a la
parròquia, als moviments, al voluntariat, als escoltes, als
campaments d'estiu.

En unió amb el Papa Francesc, preguem pels educadors,
perquè sàpiguen transmetre els valors que permetin el
creixement interior.

Introducció

Llegeix aquest pensament del Papa Francesc sobre
l'educació a l'exhortació apostòlica postsinodal Christus Vivit:

«L'escola és, sens dubte, una plataforma per acostar-nos als
nens i als joves. És un lloc privilegiat per a la promoció de la
persona i, per això, la comunitat cristiana sempre li ha
prestat una gran atenció, ja sigui formant mestres i directors
o establint les seves pròpies escoles, de tota mena i grau. En
aquest camp, l'Esperit ha suscitat innombrables carismes i
testimonis de santedat».

El que diu el Papa Francesc

Avui dia, l'educació ha de fer fronta grans reptes, tant a
l'escola com a casa. Com et podries comprometre perquè
les comunitats educatives tinguin com a centre l'educació
de la persona integral, amb valors i profunditat espiritual? Si
no sents aquest carisma en tu mateix, pregunta't qui podries
desafiar per a aquesta missió.
 
Uneix-te al Papa Francesc i la seva Xarxa Mundial d'Oració, i
resa aquesta oració oferint les obres del dia per la intenció
de pregària del Papa.

Pare bo, sé que ets amb mi.
Sóc aquí en aquest nou dia.

Posa, una vegada més, el meu cor
al costat del Cor del teu Fill Jesús,

que s'entrega per mi 
i que ve a mi a l'Eucaristia.

Que el teu Esperit Sant
em faci el seu amic i el seu apòstol,

disponible a la seva
missió de compassió.
Poso a les teves mans

les meves alegries i esperances,
els meus treballs i sofriments,

tot el que sóc i tinc, en comunió
amb els meus germans i germanes
d'aquesta xarxa mundial d'oració.

Amb Maria, t'ofereixo la meva jornada
per la missió de l'Església 

i per les intencions d'oració del Papa
i del meu Bisbe per a aquest mes.

Amén.
 

Proposta de reflexió i meditació

Pregària d'oferiment

Cada integrant del grup comença compartint la importància
que ha tingut l'educació a la seva vida, sobretot a partir del
testimoni d'una educadora que ha estat important en el
creixement de la fe, la compassió i la convivència.

En un segon moment es pot compartir el desafiament que
deixa la proposta d'oració d'aquest mes: què pot fer el grup i
cadascun dels seus membres pels joves, especialment pels
més vulnerables, perquè creixin en els valors cristians?
Immersos en aquest món, no sempre en sintonia amb la
manera de vida anunciada per Jesús, què els podem
ensenyar?

Compartir en grup

Al final del compartir, el grup pot prendre un moment de
silenci per meditar al cor el que més interpel·la cadascú.
Finalment, es resa en grup l'oració del mes pels educadors
(pàgina següent)

 António Sant'Ana, sj

Pregària final



Jesús, Mestre bo, com et va anomenar el jove de l'Evangeli: la teva vida
va ser un testimoni viu d'amor i acollida.
Ens vas ensenyar amb la teva coherència, que l'amor es posa en obres
actuant allò que deies i sent testimoni creïble de l'amor del Pare.
Contemplant-te a l'Evangeli entenem que només podem comunicar als
altres allò que vivim.
Per això et demanem que ajudis els qui eduquen, que el seu estil
s'assembli al teu; comunicant amb actituds concretes i també amb
paraules la fraternitat, el respecte mutu i el valor de les diferències.
Que el teu Esperit d'Amor infongui en ells la teva manera de procedir
amb els més fràgils, ajudant-los a forjar-se una vida digna fonamentada
en Tu i oberta als germans i germanes. Amén
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Pels
educadors

PREGÀRIA

Regne de Crist Pregària del mes
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Sant Rosari
en comunitat

CANT D'ENTRADA

INTRODUCCIÓ

Amb la Solemnitat de Santa Maria, Mare de Déu, amb la
celebració de la Jornada Mundial de la Pau, comencem un
nou any. Amb el Papa i milions de cristians a tot el món,
volem unir-nos en pregària pels educadors, “perquè siguin
testimonis creïbles, ensenyant fraternitat en lloc de
competència i ajudant en particular els joves més
vulnerables”.

MARIA, MARE I MESTRA

Nostra Senyora, que apareix el primer dia de l'any, a la
Solemnitat de Santa Maria, Mare de Déu, se'ns presenta com
a Mare i Mestra, com la més digna i fidel, l'excel·lentíssima
educadora, no només del seu Fill, el Nen Déu, sinó de tots
nosaltres. Maria va ensenyar a Jesús moltes coses, potser les
més essencials, com l'amor a Déu i al proïsme, l'art de pregar
i estimar, la delicadesa en el tracte, la caritat amb els
pobres, l'ajuda als més necessitats, el sentit de la veritat i de
la justícia, respecte i amor pels ancians. Quantes lliçons, amb
el seu exemple i la paraula de pedagoga! Ella, Senyora i
Mare, esdevé pedagoga i model per a tots nosaltres, i
especialment per als educadors. Demanem aquesta gràcia
en resar el primer misteri.

Pare nostre… Ave Maria… Glòria...

CANT

TESTIMONIS CREÏBLES

Més que paraules, més que transmetre allò que ensenyen els
llibres, més que grans floritures d'erudició, més que poder i
autoritat, el que més educa és el testimoni creïble. Una vida
exemplar que inclou el compliment d'allò ensenyat. Criteri
viscut i transmès per l'exemple de vida que es té i s'ensenya
com un llibre obert. Ensenyar una cosa i viure una altra, o no
ser fidel al que es diu a l'ensenyament, no és creïble.
L'exemple és allò que educa, inspira vida i amor, construeix
personalitats, ajuda a assumir els ensenyaments. Això a
l'escola, a la catequesi, a les classes universitàries, al púlpit o
a l'ambó. Demanem aquest do de ser educadors creïbles
mentre resem el segon misteri.

Pare nostre… Ave Maria… Glòria...

CANT

PER LA INTENCIÓ DEL SANT PARE

Regne de Crist Pregària comunitària
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ENSENYAR FRATERNITAT

Quina meravellosa intenció és que els educadors ensenyin la
fraternitat! Hi ha tanta manca de fraternitat al món i a la
mateixa Església... Fins i tot en parròquies i comunitats
religioses. Hi ha una manca de fraternitat a les famílies, les
escoles, els llocs de treball. No ens sentim germans i amics,
oberts als altres, condescendents i misericordiosos,
compassius, dialogants, apostant per relacions més
amistoses i fraternes. Som germans, com a persones
humanes, som germans com a cristians. Tenim el mateix
Pare, però no sempre vivim aquest esperit fratern que
genera pau i confiança, diàleg i ajuda, escolta i amor,
donació i afecte. Resem aquest tercer misteri demanant
aquesta gràcia, sobretot que els educadors siguin eficaços
en l'exemple i l'ensenyament de la fraternitat.

Pare nostre… Ave Maria… Glòria...

CANT

ELS MÉS VULNERABLES

El Papa sempre recorda -és la seva gran preocupació i
missió- que els més vulnerables han de tenir un lloc
particular a la nostra atenció, dedicació i amor. Són els
“cristos” que estan malalts, discapacitats, pobres, sense
cultura, de vegades sense pa i sense amor. Els que no tenen
una família que els ajudi, animi, doni suport. Són els més
propensos a abandonar els estudis i la vida. Necessiten una
cura especial, un amor especial, una atenció extra. Això és el
que va fer Jesús a la seva vida pública. És el Mestre que tots
hem d'imitar. Demana aquesta gràcia a través de la Maria,
resant el quart misteri.

Pare nostre… Ave Maria… Glòria...

CANT

TOTS EDUCADORS

És bo recordar que tots nosaltres, cadascú a la seva manera,
en el context de la vida social, de l'Església i de la família,
som educadors. Tenim molt a fer, molt a donar, molt a
testimoniar. Començant pels pares, a la llar, a la vida
quotidiana i amb els altres membres de la família. També els
catequistes, membres i animadors dels grups cristians estan
cridats a ser educadors, sobretot pel testimoniatge de vida,
per exemple, que arrossega i estimula. Després els mestres,
rectors, etc. Ningú no pot descartar aquesta missió. Educar
per a l'amor, la llibertat, la responsabilitat, la serietat, la
defensa de la vida i la dignitat humana. Aquesta és la gran
intenció daquest cinquè misteri.

Pare nostre… Ave Maria… Glòria...

CANT FINAL
Dário Pedroso, sj

Regne de Crist Pregària comunitària
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Intenció dels nostres bisbes

"Se'ns convida a continuar construint junts, amb la força de l'Esperit Sant, una
Església en sortida per anunciar amb alegria l'Evangeli i ser comunicadors
d'esperança, recordant que tots els batejats ens hem de sentir protagonistes
de la missió que se'ns ha confiat en l'Església i al món"

 
✠ Julián Barrio Barrio, Arquebisbe de Santiago de Compostela

Per l'esglésiaAl gener,
preguem
amb els nostres
bisbes
per la missió
evangelitzado-
ra de l´Església

Regne de Crist

"Preguem per l'Església, perquè de paraula i d'obra
continuï duent a terme la seva missió evangelitzadora

i contribueixi a la pau del món i al reconeixement
de la dignitat de tots els homes i dones"

"L'evangelització és el primer i el millor servei que l'Església pot oferir. La
missió evangelitzadora de l'Església ha de propiciar una renovació profunda,
una autèntica transformació de cada persona i de la societat, perquè Crist
ha vingut per fer noves totes les coses Presents a la nostra societat, fent
camí amb els homes i les dones del nostre temps, compartint els treballs i
les dificultats, donant raó de la nostra esperança, sent portadors d'alegria,
d'aquella alegria genuïna que provoca l'experiència de la trobada amb
Jesucrist ressuscitat ."

 
✠ José Ángel Saiz Meneses, Arquebisbe de Sevilla

Intenció dels nostres bisbes
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Regna a les nostres vides
El Cor viu de Crist ha estat sempre el centre del meu cor i de
la meva vida. Ha donat profunditat i senzillesa a la meva
espiritualitat. Ha enardit el meu cor i m'ha ensenyat a viure
amb humilitat: «Accepteu el meu jou i feu-vos deixebles
meus, que sóc benèvol i humil de cor, i trobareu el repòs, 
 perquè el meu jou és suau, i la meva càrrega, lleugera» (Mt
11, 29-30).

Tres han estat les claus del Cor de Jesús que els Papes han
anomenat “la quinta essència de l'Evangeli” i la “norma de
vida més perfecta”. És una espiritualitat que té «cor», que no
es queda ni en una espiritualitat descafeïnada que no afecta
la meva vida real, ni tampoc una espiritualitat de vernís, on
no es viu una aventura apassionada d'Amor amb un Cor de
Crist viu i obert . Va al fons per no quedar-nos a la closca de
l'Evangeli. És aquella regla d'or de Benet XVI, que deia que no
es comença a ser cristià per una decisió ètica o una gran
idea, sinó per l'encontre amb un esdeveniment, amb una
persona que et canvia la vida i t'obre el cor.

1. Crist Cor viu, ressuscitat i ressuscitador. El cor de Jesús, és
sempre la persona divina del Verb, que com a veritable Déu i
veritable home, és el nostre Redemptor i Salvador.

Ens presenta el seu Cor i ens envia l'Esperit Sant, que «és
Senyor i infón la vida», que té com a missió formar en
nosaltres els sentiments del seu Cor.

El Cor de Jesús és l'Eucaristia i l'Eucaristia és el Cor viu de
Jesús. Repetia sant Pau VI que des de l'Eucaristia el Senyor
ens transforma perquè és viu i vivificador, ressuscitat i
ressuscitador. Sempre amb nosaltres per transformar el
nostre món, per transformar el nostre cor i que la nostra vida
sigui totalment evangelitzada i evangelitzadora.

2. Amic que mai no falla. Jesús amb el seu Cor obert, és una
amistat oferta incansablement. És una exigència de
l'amistat, la coresponsabilitat, el diàleg, el posar-se al lloc de
l'altre.

El Cor viu de Jesucrist ens parla d'una amistat oferida i que
no es correspon a tant d'amor ofert. Sempre, per aquesta
falta de correspondència a tant d'Amor, el Cor de Jesús es
presenta com l'amic que mai no falla i ens demana
respondre amb una vida lliurada.

3. Consagració i reparació. El Cor de Jesús ens porta a viure
la 

Cor de Jesús

Regne de Crist Cor de Jesús
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la crida baptismal a la santedat. La consagració al Cor de Jesús ens porta a viure el nostre baptisme com una
crida permanent a viure la conversió, que exigeix   posar una vegada i una altra la nostra mirada al seu Cor,
perquè regni en el nostre. Ell vol regnar al nostre cor, a la nostra vida, per construir la civilització de l'Amor.
Aquesta conversió és reafirmar la nostra fe. Hem de rebutjar el pecat i totes les seduccions del mal que maten
l'esperança i ens tanquen al germà. La ferida que deixa el pecat, l'egoisme i la vida només es cura amb la
tendresa del seu cor. Allà on Ell regna, es curen totes les ferides i ens obrim a una vida plena amb esperança.

També el Cor de Jesús ha potenciat la reparació per portar fins al final l'obra lobra de la redempció. Només
repara aquell que, unit a Crist, únic Redemptor, col·labora amb el lliurament de la seva vida estimant fins al
final. La reparació té tres vessants: la primera és viure sense ofendre Déu pel pecat, s'anomena reparació
negativa; la segona, agradar Déu amb la nostra vida, s'anomena reparació afectiva i exigeix   la compassió i la
sintonia de cor. El Senyor en aquesta intimitat del seu Cor cuida totes les nostres ferides del passat, que de
vegades ens porta a viure «cansats i agraïts».

L'última manera de reparar l'Amor que no és estimat -com deia sant Francesc- és la reparació aflictiva, és el
patiment, és el dolor. És l'“ullet” que Déu fa a algunes ànimes, que el Senyor tria, però sempre, com deia santa
Teresa de Jesús, quan veu “grans desitjos i ànims” de patir per Ell i que cremava a través d'una malaltia, d'un
dolor , d'un patiment físic, moral o espiritual i que -quan és en ell nostre Senyor- es viu amb els fruits de l'Esperit
Sant que repeteix Pau als gàlates: l'amor, l'alegria i la Pau.

El Cor de Jesús vol regnar no a les pedres, sinó als cors humans, en homes i dones que obrin el seu cor perquè
regni en les seves famílies.

✠ Francisco Cerro Chaves
Arquebisbe de Toledo, Primat d'Espanya

Regne de Crist

"El Cor de Jesús vol regnar no a les pedres,
sinó en els cors humans, en homes i dones

que obrin el seu cor perquè regni a les seves famílies"

Cor de Jesús
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Gràcies, Benet XVI

El passat 31 de desembre coneixíem la notícia de la mort del
Papa Benet XVI. Sens dubte, va infondre profunditat teològica
i alè pastoral al culte i la devoció al Cor de Crist. Abans de la
seva elecció com a Papa ja havia perfilat la teologia del
Sagrat Cor en diversos escrits.
El 15 de maig de 2006, ja com a Papa, exhortava a la devoció
al Sagrat Cor, la qual "roman com a imprescindible per a
una relació viva amb Déu".
Va incloure la devoció al Cor de Jesús entre els elements
essencials de la seva encíclica “Deus caritas est” (2006):
“Déu s'ha fet visible: en Jesús podem veure el Pare (cf. Jn
14, 9). De fet, Déu és visible de moltes maneres. En la
història d'amor que ens narra la Bíblia, Ell surt al nostre
encontre, intenta atraure'ns, arribant fins a l'Últim Sopar,
fins al Cor traspassat a la creu, fins a les aparicions del
Ressuscitat i les grans obres mitjançant les quals Ell, per
l'acció dels Apòstols ha guiat el caminar de l'Església
naixent”.
El 16 de setembre de 2007, afirmava: "La veritable religió
consisteix a entrar en sintonia amb aquest Cor, ric en
misericòrdia".
Divendres, 19 de juny de 2009, en el res de les segones
vespres de la solemnitat del Sagrat Cor de Jesús a la
inauguració de l'Any Sacerdotal, en el 150è aniversari de la
mort de Sant Joan Maria Vianney, en la seva homilia a la
Basílica de Sant Pere, ens diu: "A l'Antic Testament es parla
vint-i-sis vegades del cor de Déu, considerat com l'òrgan
de la seva voluntat: l'home és jutjat en referència al cor de
Déu... El cor de Déu s'estremeix de compassió! En aquesta
solemnitat del Sagrat Cor de Jesús l'Església presenta a la
nostra contemplació aquest misteri, el misteri del cor d'un
Déu que es commou i vessa tot el seu amor sobre la
humanitat… També s'adreça a nosaltres, estimats
sacerdots, la crida a la conversió i a recórrer a la
Misericòrdia divina, així mateix, hem de dirigir amb
humilitat

humilitat una súplica urgent i incessant al Cor de Jesús
perquè ens preservi del terrible perill de fer mal a aquells a
qui hem de salvar”.
L'agost del 2011, a la Jornada Mundial de la Joventut de
Madrid, va consagrar tots els joves del món al Sagrat Cor de
Jesús, durant la Vigília a "Cuatro Vientos", al final de
l'adoració al Santíssim i abans de la benedicció: "Senyor
Jesucrist, Germà, Amic i Redemptor de l'home, mira amb
amor els joves aquí reunits i obre per a ells la font eterna de
la teva misericòrdia que raja del teu Cor obert a la Creu.
Dòcils a la teva crida, han vingut per estar amb tu i adorar-
te. Amb ardent pregària els consagro al teu Cor perquè,
arrelats i edificats en Tu, siguin sempre teus, en la vida i en
la mort, que mai no s'apartin de tu! que escoltin sempre la
teva veu i els teus mandats, compleixin la teva voluntat i
siguin enmig del món lloança de la teva glòria, de manera
que els homes, contemplant les seves obres, donin glòria al
Pare amb qui vius, feliç per sempre, en la unitat de l'Esperit
Sant pels segles dels segles. Amén"
El Diumenge, 1 de juny de 2013, en les paraules prèvies a
l'oració de l'Àngelus, el Papa va parlar de la devoció al Sagrat
Cor de Jesús, traçant una bonica síntesi d'aquest misteri i
culte. Heus aquí, en forma de decàleg, les seves idees i
frases:
1.- El Cor de Crist és símbol de la fe cristiana,
particularment estimat tant pel poble senzill com pels
místics i els teòlegs…
2.- La solemnitat litúrgica del Sagrat Cor de Jesús és la
tercera i última de les festes que han seguit al Temps
Pasqual, després de la Santíssima Trinitat i el Corpus
Christi…
3.- ... Déu ha volgut entrar en els límits de la història i de la
condició humana, ha pres un cos i un cor… el Misteri
invisible i inefable en el Cor humà de Jesús, el Natzarè.
4.- A la meva primera encíclica sobre el tema de l'amor, el
punt de partida ha estat precisament la mirada dirigida al
costat traspassat de Crist, de què parla Sant Joan en el seu
Evangeli (Cf. 19,37; Deus caritas est, 12) .
5.- Aquest centre de la fe és també la font de l'esperança
en què hem estat salvats…
6.- Tota persona necessita un «centre» per a la seva pròpia
vida, una font de veritat i de bondat a què recórrer…
7.- Cadascú de nosaltres, quan s'atura en silenci, necessita
sentir no només el batec del seu cor, sinó, de manera més
profunda, el batec d'una presència fiable: la presència de
Crist, cor del món.
8.- Convido, per tant, a cadascú de vosaltres, a renovar
durant el mes de juny la seva pròpia devoció al Cor de
Crist.
9.- Un dels camins per revitalitzar aquesta devoció al Cor
de Crist és valorar i practicar també la tradicional pregària
d'oferiment del dia i tenint presents les intencions que
proposo a tota l'Església.
10.- Al costat del Sagrat Cor de Jesús, la litúrgia ens
convida a venerar el Cor Immaculat de Maria…

Font: Apostolat de l'Oració - Barcelona

Regne de Crist Cor de Jesús
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Els dons rebuts del costat obert, del que brollen
sang i aigua, fan que la nostra vida es converteixi

també per als altres en font de la que brollins
"rius d'agua viva" (Jn 7,38). L'experiència de

l'amor viscuda mitjançant el culte del costat
traspassat del Redemptor ens protegeix del perill
de tancar-nos en nosaltres mateixos i ens fa més

disponibles a una vida per als altres.
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El Camí 
del Cor

La Xarxa Mundial d'Oració del Papa ha transitat des de l'any
2009 un procés de recreació trobant un punt de concreció
en els nous estatuts aprovats pel Papa Francesc el 2018 i,
posteriorment, el 2020. Els estatuts són punt d'arribada, però
alhora punt de partida d'una nova etapa.

El procés de recreació ha buscat plasmar una manera de
viure la proposta del tradicional Apostolat de l'Oració més
acord al temps que vivim. Com és aquest temps? Quina
seria aquesta millor manera de ser i viure que va buscar la
recreació? El temps present ens exigeix   estar molt més
atents i desperts per percebre les mocions de Déu i els
"signes dels temps", si volem oferir a l'home i la dona d'avui
una alternativa valuosa per viure la fe. Una manera de viure
que doni resposta als grans reptes de la humanitat i de
l'Església, com proposa cada mes el Papa per mitjà de les
seves intencions. Evitar que estiguem distrets de la realitat
del nostre món, de vegades accelarat i individualista. A
aquesta manera de ser i viure l'hem anomenat "El Camí del
Cor". El document anomenat "Un camí amb Jesús en
disponibilitat apostòlica" recull els fruits del discerniment de
quatre anys de treball a nivell internacional, i va ser aprovat
pel Papa el 2014. Aquest document presenta l'Apostolat de
l'Oració recreat com a Xarxa Mundial d'Oració del Papa.
Expressa que té un "rostre decididament missioner", oferint
un servei de formació i renovació de la vida espiritual de
laics en parròquies o en instàncies diocesanes, com a
col·legis i escoles.

Ajuda a centrar la vida en Jesucrist per viure cada dia amb
Ell una relació d'amistat, com a apòstols disponibles a una
missió de compassió a favor dels nostres germans. Missió
que es concreta a les intencions de pregària que cada mes
ens proposa el Papa. Ara bé, per ser apòstols i missioners cal,
primer, forjar un cor de deixeble.

I és precisament aquí on l'itinerari espiritual, “El Camí del
Cor”, adquireix tot el seu valor i bellesa. És una veritable
escola del cor.

PREGAR I MOBILITZAR 
LES NOSTRES VIDES

www.caminodelcorazon.church

Regne de Crist El Camí del Cor
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Disponibilitat
La nostra manera de fer: actitud de disponibilitat.

Els eixos que donen dinamisme al document aprovat pel
Papa són:
1.- Relació personal i afectiva amb Jesús
2.- Disponibilitat apostòlica
3.- Col·laboració en la missió de Jesús
4.- Servei a l'Església en una xarxa mundial de pregària
5.- Desafiaments de la humanitat i de la missió de lEsglésia.

En síntesi, podríem dir que la Xarxa Mundial d'Oració del
Papa busca ajudar el cristià d'avui a situar-se al cor del món,
amb una espiritualitat centrada en el Cor de Jesús. De la
relació personal i afectiva amb ell brollarà l'actitud interior de
disponibilitat per ser un apòstol a la vida quotidiana. Homes i
dones al servei de la fe i la justícia.

El cor de l'apòstol no deixa de ser deixeble: sempre està a
l'escolta de la veu del Mestre. Per això, el camí espiritual
que proposa la Xarxa és una veritable escola de formació
del cor del deixeble.

A l'Església, i conformant una xarxa mundial de pregària,
l'apòstol col·labora amb Jesús en la seva missió dins de
l'horitzó particular que el Papa ofereix a les seves
intencions de cada mes.

En el proper número d'aquesta publicació anirem
endinsant-nos a l'itinerari que proposa "El Camí del Cor.
Mentrestant, si vols, pots accedir al lloc web
www.caminodelcorazon.church o descarregar l'aplicació:

"La Xarxa Mundial d'Oració del Papa
busca ajudar el cristià d'avui a situar-se al cor del món, 

amb una espiritualitat centrada en el Cor de Jesús"

Regne de Crist El Camí del Cor

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jcaz.corazon&hl=es
https://apps.apple.com/us/app/corazonapp/id1473952328?l=es&ls=1
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Tertul·lià, un autor eclesiàstic de finals del segle II,
escriu en un dels primers tractats sobre l'oració que
«només l'oració venç Déu» (D'oratione 29, 2). És una
frase provocadora! Però ja a l'Antic Testament, el
Llibre del Cohèlet ens diu que «l'oració de l'humil
travessa els núvols i no descansa mentre no arriba
al seu destí» (Coh 35,17). En efecte, la pregària no és
només un exercici voluntari, és un do de Déu, com
ens recorda Evagri el Pòntic en un tractat cristià
sobre la pregària escrit al segle IV: «Si vols pregar,
necessites Déu, que dóna la pregària al que prega»
(D'oratione 58). La pregària és un do de Déu que cal
cultivar.

Quan preguem, no estem sols. Encara que preguem
individualment a la nostra habitació, en una
església, amb Click To Pray per exemple, sempre
estem en comunió els uns amb els altres. Cebrià,
bisbe de Cartago del segle III, afirma que la
pregària cristiana és alhora espiritual, cristològica –
és a dir, capaç de desprendre'ns de nosaltres
mateixos per romandre en Crist– i eclesial. Quan
elevem el nostre cor a Déu, romanem en unió amb
la vida de Crist i entrem en comunió orant amb
l'Església que prega. Entrem, diem avui, a una
plataforma mundial de pregària.

Joan Cassià, mestre de pregària del segle V, ens diu
que és possible assolir un «estat de pregària» quan
aquesta alimenta la nostra vida interior i orienta
cap a Déu. Per aconseguir-ho, cal seguir un camí
que requereix disciplina i dedicació. No sempre és
fàcil i obvi trobar una manera de pregar. Però la
perseverança en la pregària sempre dóna fruit. És
també aquest autor qui adverteix a les seves
Conferències que, «en la vida espiritual, no
progressar és retrocedir» (Conlations VI, 14). Per
això, recorre a la imatge d'una barca que s'ha
d'esforçar per vèncer el poderós corrent del riu
mitjançant l'ús incessant dels rems si vol assolir el
curs superior; si es deixa portar, el corrent
l'arrossega cap a la part baixa del riu i queda lluny
de la font. Per això «cap virtut no es conquereix
sense esforç» (Conlations VII, 6).

Demanem al Senyor el do de la pregària per pregar
sense defallir, com feia Sant Pau (cf. 1 Ts 5, 17),
perquè el nostre cor estigui en sintonia amb el Cor
de Jesús.

António Sant'Ana SJ
Director XMOP Portugal

La pregària 
en els inicis de l'Església

Demanem al Senyor el do de
la pregària per pregar sense
defallir, perquè el nostre cor
estigui en sintonia
amb el de Jesús

Regne de Crist

És preferible pregar deu minuts al dia a fer-ho
deu hores seguides un cop al mes!

Per què és tan important establir la durada de
la teva pregària? Si no ho fas, romandràs

pregant pel teu gust i deixaràs de fer-ho quan
no sentis res. Establir un inici i una fi, t'ajudarà

a romandre en la pregària per amor,
gratuïtament per al Senyor.

Consells per a la pregària

Escola de pregària
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Santa Teresa 
de Lisieux

Tindria jo uns vuit o nou anys. Recordo que la meva
mare em va regalar una estampa preciosa, que
representava una jove religiosa, amb hàbit de color
marró i portant a les mans un nodrit ram de roses. Em
va fer molta il·lusió. Anys més tard vaig comprendre
que es tractava d'una monja carmelita de clausura,
anomenada Teresina de l'Infant Jesús i que havia
viscut uns anys al convent de Lisieux, a França.

I, ves per on, avui, als meus vuitanta-sis anys,
m'encarreguen que escrigui alguna cosa sobre
aquesta carmelita i la seva relació amb l'Apostolat de
l'Oració o la XMOP, com en diem actualment. Com es
pot negar quan resulta que Santa Teresa de Lisieux no
només va pertànyer a l'Apostolat de l'Oració, sent una
nena, sinó que avui és la Patrona, amb Sant Francesc
Xavier, de la nostra Associació?

El primer que voldria dir és que posseïm una Patrona
“de luxe”. Perquè Santa Teresina de l'Infant Jesús va ser
un “caprici” que un dia va tenir Déu. No només els
homes tenim capricis, també els té Déu, a jutjar per
alguns exemples de l'hagiografia cristiana. Teresina,
com Estanislau de Kostka o Bernardeta Soubirous, la
vident de Lourdes, són autèntics “capricis” de Déu.

Les seves vides van ser de tal profunditat, de tal
senzillesa i atractiu, que acaben embadalint qui les
contempla. Teresina va venir a aquest món com un
signe clar de la voluntat de Déu. Anys abans que
Teresina arribés a aquest món, el jove Lluís trucava a
la porta d'una abadia per lliurar-se al Senyor. Per
aquest mateix temps, una jove anomenada Celia
descobria a una Germana de la Caritat els seus
ardents desitjos de ser religiosa. Cap dels dos no va
aconseguir el seu propòsit. Des del cel movia el Senyor
els fils per fer que tots dos es trobessin, pel que sembla
fortuïtament, i trobessin així la seva autèntica vocació
matrimonial. La Teresina ja era a l'horitzó de les seves
vides. Amb el temps arribarien a ser els pares sants
d'una filla santa.

Com a Palestina havia Déu preparat el matrimoni de
Zacaries i Elisabet perquè vingués Joan, el Precursor
del seu Fill, a la França del segle XIX preparava el
Senyor a qui seria nomenada pel seu Vicari a la terra
“Patrona de l'Apostolat de l'Oració”.

COPATRONA DE LA XARXA MUNDIAL 
D'ORACIÓ DEL PAPA

Regne de Crist Espiritualitat

Més d'un i més de dos s'admiren que una joveneta de 24
anys, reclosa en la clausura rigorosa d'un convent, hagi
estat nomenada Patrona de les Missions, en igualtat amb
l'ardent missioner Francesc Xavier. Però l'explicació és clara i
senzilla.

Impossible arribar a Déu pel llarg i aspre camí de la
santedat, si no tenim el vehicle que ens condueixi a Ell.
Necessitem, almenys, dues rodes. Una roda és la pregària,
una altra roda és l'acció. Totes dues són imprescindibles i es
necessiten entre si. Un carro amb una sola roda no funciona.
És clar, en el nostre cas, que el Xavier és l'acció i la Teresina
l'oració. Veurem com ella va saber viure ja aleshores
“l'esperit” de la Xarxa Mundial d'Oració del Papa. Santa
Teresina de l'Infant Jesús serà la nostra Mestra.

Ernesto Postigo SJ
Director Diocesà XMOP Madrid

 

El 2 de gener del 2023 celebrem el 150è aniversari del naixement de

Santa Teresa de Lisieux, per la qual cosa durant aquest any dedicarem

cada mes un espai per conèixer en profunditat l'espiritualitat de la nostra

copatrona.
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Acte d'Ofrena a 
l'Amor Misericordiós

Oh, Déu meu, Trinitat Benaurada!, desitjo estimar-vos i fer-vos estimar. En una paraula, vull ser santa, però
comprenc la meva impotència i us demano, oh Déu meu!, que sigueu vós mateix la meva santedat.

Com que m'heu estimat fins a donar-me el vostre Fill com a Salvador i com a Espòs, els tresors infinits dels seus
mèrits són meus; us els ofereixo amb alegria, suplicant-vos que no em mireu sinó a través de la Faç de Jesús i
en el seu Cor cremant d'Amor.

Voldria consolar-vos de la ingratitud dels dolents i us suplico que em traieu la llibertat d'ofendre-us; si per
feblesa, caic alguna vegada, que immediatament la vostra divina mirada purifiqui la meva ànima, consumint
totes les meves imperfeccions, com el foc, que transforma totes les coses en si mateix...

Després de l'exili de la terra, espero anar a gaudir de vós a la Pàtria, però no vull amuntegar mèrits per al cel,
només vull treballar pel vostre amor, amb l'única finalitat d'agradar-vos, de consolar el vostre Sagrat Cor i
salvar ànimes que us estimin eternament.

Al capvespre d'aquesta vida, em presentaré davant vostre amb les mans buides, doncs no us demano, Senyor,
que tingueu en compte les meves obres. Totes les nostres justícies tenen taques als vostres ulls.

Vull, doncs, revestir-me de la vostra pròpia Justícia, i rebre del vostre amor la possessió eterna de vós mateix.
No vull un altre tron   i una altra corona que a Vós, oh, Estimat meu!

Per viure en un acte de perfecte amor, m'ofereixo com a víctima d'holocaust el vostre amor misericordiós,
suplicant-vos que em consumiu sense parar, deixant desbordar, a la meva ànima, les onades de tendresa
infinita que teniu tancades en vós i que, d'aquesta manera, em converteixi en màrtir del vostre amor, oh, Déu
meu!

Vull, oh estimat meu!, a cada batec del meu cor, renovar aquesta ofrena un nombre infinit de vegades, fins que
les ombres s'hagin esvaït i pugui repetir-vos el meu amor en un cara a cara etern.

Santa Teresina de l'Infant Jesús

Regne de Crist Espiritualitat
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Sants i beats que van formar part de
l'Apostolat de l'Oració i del MEJ

L'Arnoldo Janssen va néixer el 5 de novembre de 1837 a Goch,
una petita ciutat de la Baixa Renània (Alemanya). Segon
entre deu germans, va aprendre dels seus pares la
dedicació a la feina i una profunda religiositat. El 15 d'agost
de 1861 va ser ordenat sacerdot per a la diòcesi de Münster i
va ser assignat a ensenyar ciències naturals i matemàtiques
a l'escola secundària de Bocholt, on va adquirir fama de
mestre estricte però just.
Eren temps difícils per a l'església a Alemanya. Bismark havia
desfermat el Kulturkampf (batalla per la cultura), que
implicava una sèrie de lleis anticatòliques, l'expulsió de
sacerdots i religiosos i encara l'empresonament de diversos
bisbes. En aquesta situació caòtica, l'Arnoldo Janssen va
suggerir que potser alguns dels sacerdots expulsats podrien
ser enviats a les missions o ajudar en la preparació de
missioners. De mica en mica, i animat pel vicari apostòlic de
Hong Kong, l'Arnoldo va anar descobrint que era a ell qui Déu
cridava per a aquesta difícil tasca. Molts pensaven que no
era l'home indicat, o que els temps no estaven madurs. «El
Senyor desafia la nostra fe a fer alguna cosa nova,
precisament quan tantes coses s'estan esfondrant a
l'Església», va ser la resposta de l'Arnoldo. Amb el suport de
diversos bisbes, va inaugurar la casa missional a Steyl
(Holanda) i va començar la Congregació dels Missioners del
Verb Diví.
Conscient de la importància de les publicacions per atraure
vocacions i fons, va establir-hi una impremta pròpia només
quatre mesos després d'inaugurada la casa.

Milers de laics generosos van dedicar temps i esforços a
l'animació missional als països de parla alemanya distribuint
les revistes de Steyl. D'aquesta manera, la nova congregació
es va desenvolupar ja des del començament com a
comunitat de sacerdots i germans. Els voluntaris que van
ajudar a la casa missional no només van ser homes.
Pràcticament des del començament, un grup de dones es va
posar al servei de la comunitat. El seu desig era servir a la
missió com a religioses. Aquest desig, els anys de servei fidel,
i la consciència de la importància de les dones en les
missions, van portar l'Arnoldo a fundar la congregació de les
«Serventes de l'Esperit Sant» el 8 de desembre de 1889. Les
primeres Germanes van partir cap a Argentina el 1895. El
1896, el P. Arnoldo va triar algunes de les Germanes per
formar una branca de clausura, les «Serventes de l'Esperit
Sant d'Adoració Perpètua». El seu servei a la missió seria
pregar dia i nit per l'Església i especialment per les altres
dues congregacions missioneres, mantenint un servei
ininterromput d'adoració al Santíssim Sagrament. L'Arnoldo
va morir el 15 de gener de 1909. La seva vida va ser una
permanent recerca de la voluntat de Déu, de confiança en la
providència divina i de treball dur. Testimoni de la benedicció
divina sobre la seva obra és el seu ulterior desenvolupament:
més de 6.000 missioners del Verb Diví treballen avui a 63
països. Les missioneres Serventes de l'Esperit Sant són més
de 3.800 germanes i més de 400 les Serventes de l'Esperit
Sant d'Adoració Perpètua.

Va dedicar la seva vida a despertar a l'església alemanya la consciència de la seva
responsabilitat missionera. Per la seva profunda devoció al Sagrat Cor de Jesús va ser
nomenat director diocesà de l'Apostolat de l'Oració.

Regne de Crist Sants de l'AO

S a n t  
A r n o l d o
J a n s s e n
1 8 3 7 - 1 9 0 9

A l emanya

B E A T I F I C A C I Ó :  

1 9  D ' O C T U B R E  D E  1 9 7 5  

C A N O N I T Z A C I Ó :

5  D ' O C T U B R E  D E  2 0 0 3

F E S T A  L I T Ú R G I C A :  
1 5  D E  G E N E R

Ho l a nda
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"La millor manera de venerar el Cor de
Jesús és fent els nostres sentiments
d'acord amb l'admonició de la Sagrada
Escriptura: «Tingueu entre vosaltres
els mateixos sentiments que va tenir
Crist Jesús». Això vol dir que visquem i
treballem en el nostre estat de vida
d'acord amb les nostres forces, per
aquesta causa per la qual el Cor del
nostre diví model es va lliurar i va
oferir tot el que tenia"

Regne de Crist Sants de l'AO

"Venerem d'una manera especial el Cor
del nostre Senyor Jesús. Com que és el
símbol del seu amor, ens mostra les
seves virtuts admirables i tota la vida
interior del Senyor. Aspirem, doncs, a
endinsar-nos més i més mentalment a
la seva amplada i profunditat i
procurem ser imitadors de les seves
virtuts i participar dels seus dons.
Demanem-li que cremi en els nostres
cors el foc del seu amor ardent, amb
què estima tan heroicament Déu i els
homes, sense preocupar-se pels seus
propis interessos".

Pensaments de Sant Arnoldo Janssen

De mica en mica va créixer la seva consciència de les necessitats espirituals de la gent
encara més enllà dels límits de la seva pròpia diòcesi, fins a convertir-se en preocupació
per la missió universal de l'Església. Amb aquest objectiu al cap, el 1873 va fundar «El
petit missatger del Cor de Jesús». En aquesta revista mensual oferia notícies missionals i
animava els catòlics de llengua alemanya a fer més per les missions.

https://youtu.be/xy_u4os3_ZQ
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Units fent camí

Et preguem, Esperit de Vida i Amor, que mantinguis encesa i
encoratgis amb la teva Llum, la nostra petita i fràgil
lampareta.
Pelegrins cap a un destí comú, on Tu ens esperes, invoquem
la teva protecció i et demanem ens acompanyis amb el teu
Amor.
Coneixes els nostres anhels, les cerques i projectes, que
volem compartir units, en el Camí de la Sinodalitat.
Sabem de les nostres fragilitats, maldestres i errors,
conscients que, sense la teva ajuda, no hi podem fer res.
T'agraïm Senyor, els Carismes rebuts del teu Esperit. Tu no
desitges que ningú ni res no es perdin, sinó que donem fruit
abundant.
Ajuda'ns a fer el camí, en fraternitat i harmonia amb tots,
cuidant i fent-nos el bé els uns als altres.
Que sumem esforços posant en comú, el millor i més bo de
cadascú, rebutjant la rivalitat, les enveges i la crítica.
Realitzem en plàcida harmonia el trajecte, on puguem
trobar-nos amb Tu, en el diàleg amb el teu Amor i la teva
Paraula.
Fem un discerniment transparent i honest, que ens ajudi a
transformar el cor i convertir-nos dels nostres pecats.
Dóna'ns la salut del Cos i l'Esperit, poder realitzar amb Alegria
i encert les tasques en la Missió encomanada, al servei de
l'Església.
Asseguts al teu voltant, Senyor, celebrem la Vida en la teva
Resurrecció i compartim amb goig i alegria, el Pa i Vi del teu
Amor.

María Jesús Martínez Azkona.
Església del Sagrat Cor, dels P.P. Jesuïtes de Bilbao.

www.prayforthesynod.va

Regne de Crist Camí sinodal
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Al naixement de Jesús
Santa Teresa de Jesús

Avui ve a redimir-nos
un infant, que és nostre parent,

Gil, que és Déu omnipotent.
És per això que ens ha tret

de pressó a Satanàs:
però és parent d'en Bras

i d'en Menga, i d'en Llorent.
Oh, que és Déu omnipotent!

Doncs, si és Déu, com és que és venut
i mor crucificat?

No veus que va matar el pecat
tot patint, l'innocent?

Gil, que és Déu omnipotent!
La meva fe, jo el vaig veure nascut

d'una molt bella donzella.
Doncs, si és Déu, com és que ha volgut

estar amb tan pobra gent?
No veus que és Déu omnipotent?

Deixa't d'aquestes preguntes,
morim per a Ell servir,

i ja que ve a morir
morim amb Ell, Llorent

doncs és Déu omnipotent!

Regne de Crist Fe feta
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El passat dissabte 5 de novembre, va tenir lloc la XXII
Trobada Diocesana de l'Apostolat de l'Oració, de la Diòcesi
de Sogorb-Castelló, aquesta vegada a la Parròquia Sant
Francesc, a Castelló. Es va viure amb el lema “Cor de Jesús,
font de comunió”, d'acord amb el lema de l'Any Jubilar
Diocesà que estem vivint “créixer en la comunió per sortir a
la missió”.

Amb l'acollida vam poder comprovar que es van fer
presents membres vinguts de totes les parts de la diòcesi.
Començàvem amb les Laudes presidides pel Director
Diocesà de l'Apostolat de l'Oració, que va donar l'acollida a
tots i a cadascú, agraint l'esforç perquè trobar-nos els uns
amb els altres, ens ajuda i ens enforteix a acudir a la font de
la comunió, que és el Cor de Crist.

El Sr. Bisbe ens va acompanyar presidint la Santa Missa, i
encoratjant-nos a l'homilia. Ens va exhortar a posar l'Església
Diocesana en el Cor de Crist, que és el lloc on es mostra
l'Amor de Déu, font de comunió. Créixer en comunió per sortir
a la missió quan es fa des del Cor de Jesús, que és el símbol
real del Cor del Bon Pastor, que dóna la vida per les ovelles,
dóna una vida en abundància.

El Sr. Bisbe va concloure la Santa Missa exposant el Santíssim
a la custòdia, durant la qual el Director Diocesà de
l'Apostolat de l'Oració a València, el P. Santiago Bohigues, 
 ens va oferir la meditació sobre l'espiritualitat del Cor de
Jesucrist. Durant la mateixa es va oferir el Sagrament de la
Reconciliació, i després d'un temps de pregària personal,
vam poder rebre la benedicció del Senyor, concloent amb el
cant de la Salve a la Mare de Déu.

L'Apostolat de l'Oració ens ajuda sempre a viure allò que
hem de fer amb esperit redemptor, units a Jesucrist, oferint-
ho tot, alegries i penes, èxits i fracassos, units al Sant Sacrifici
de Jesucrist-Eucaristia.

Esteban Badenes
Director Diocesà

Notícies de la
Xarxa Mundial d'Oració del Papa

(Apostolat de l'Oració)
En els darrers mesos hem celebrat els esdeveniments següents

Regne de Crist Notícies

TROBADA DIOCESANA A
CASTELLÓ
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El 12 de novembre passat al saló de
graus de l'Institut Teològic Sant
Ildefons, de Toledo, va tenir lloc
l'assemblea anual de l'Institut del
Cor de Crist (del qual la Xarxa
Mundial d'Oració del Papa a
Espanya en forma part).
La reunió va estar presidida per
l'Arquebisbe de Toledo, Mons.
Francisco Cerro i van assistir
representants i membres de l'Institut
de diversos llocs d'Espanya i
d'Hispanoamèrica.
L'Assemblea va tenir com a objectiu
principal revisar les activitats anuals
dels membres de l'Institut, així com
les pròpies. El vicepresident, el P.
Manuel Vargas, va referir
l'experiència del Mes d'Exercicis
Ignasians realitzats a

Ignasians realitzats a El Burgo de
Osma a l'estiu passat i que aquest
any repetirà la seva edició a la
mateixa ciutat, del 10 de juliol al 10
d'agost.
Com a tema central de la reunió es
va abordar la preparació d'un
itinerari espiritual triennal fins a l'any
2025 en què se celebrarà el 350è
aniversari de la gran revelació del
Cor de Jesús a santa Margarida
Maria d'Alacoque a Paray le Monial
(França). Aquest any s'organitzarà
un Congrés Internacional del Cor de
Jesús i un Any del Cor de Jesús
coincidint amb l'Any Jubilar Romà.

Font: 
Padre nuestro. 27 Novembre 2022

L'any 2025 s'organitzarà un Congrés Internacional del Cor de Jesús

Regne de Crist Notícies

ASSEMBLEA DE L'INSTITUT DEL COR DE CRIST

A la festa de Crist Rei, l'Apostolat de
l'Oració ha celebrat un any més la
seva Trobada Diocesana. Hi
assistiren fidels d'Almeria, Berja,
Pobla de Vícar i Santa Maria de
l'Àliga. La tarda del diumenge 20 de
novembre hi va haver un temps
d'adoració eucarística,
acompanyada per una meditació
dirigida pel P. Juan Daniel López
Fernández, comentant el lema
escollit: "Pel seu Cor, a la missió",
que va presidir també la Missa. Va
predicar el Director Diocesà, el P.
Francisco Escámez, glossant la
litúrgia del dia en relació amb
l'Apostolat de l'Oració.

Font: Diòcesi d'Almeria

TROBADA DIOCESANA A ALMERIA

La parròquia de Santa Maria la
Major de Consuegra va acollir el 22
d'octubre passat la 40a. Jornada
Diocesana de l'Apostolat de l'Oració.
Van ser més de 500 persones
procedents de 40 parròquies les
que es congregaven a la localitat
manxega per celebrar, un any més,
aquesta tradicional cita diocesana
de l'Apostolat de l'Oració

L'acte eucarístic marià va ser el punt
final de la Jornada i va estar presidit
pel provicari general de l'Arxidiòcesi,
el P. Raúl Muelas.
La propera Jornada Diocesana de
l'Apostolat de l'Oració se celebrarà
el 28 d'octubre del 2023 a la
parròquia de Santa Maria
Magdalena d'Escalonilla.

TROBADA DIOCESANA A TOLEDO
La xerrada formativa de la primera part de
la Jornada, a càrrec del rector del santuari
diocesà dels Sagrats Cors, el P. Enrique
Rodríguez, va portar per títol "Preneu,
Senyor, i rebeu... Vós m'ho vau donar, a vós
Senyor ho torno".
L'Eucaristia va ser presidida per l'Arquebisbe
de Toledo, Mons. Francisco Cerro Chaves,
qui va subratllr el valor del Misteri del Cor de
Crist.
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El passat 21 de desembre va morir a
Madrid el P. Manuel Iglesias SJ., als 88 anys,
58 de sacerdoci i 71 de Companyia.
Entre els anys 1979 i 1994 va ser
Subdirector Nacional de l'Apostolat de
l'Oració i va col·laborar activament durant
anys amb el P. Mendizábal a la revista
Reino de Cristo.
A l'editorial de l'Apostolat de l'Oració
d'Espanya (EDAPOR) va publicar diversos
llibres, entre els quals destaca "Doce
lecciones sobre el Apostolado de la
Oración".

A través dels següents enllaços pots escoltar l'homilia de Mons. Francisco Cerro a la
trobada Diocesana de Toledo, així com les paraules del provicari general, el P. Raúl
Muelas, a l'acte eucarístic marià.

Acte
eucarístic

marià

Homilia Mons.
Francisco

Cerro

P. MANUEL IGLESIAS SJ

Intervenció del P. Manuel Iglesias SJ
a la Trobada Nacional de FRC del 2018

RVD. P. VICENTE GONZÁLEZ
El 2 de novembre passat va morir, a l'edat de 95 anys i després de 72 anys de ministeri sacerdotal,
el Rvd. P. Vicente González Martínez, sacerdot diocesà de Tarazona.
El P. Vicente González va néixer a Tarazona el 19 de juliol de 1927. Va ser ordenat a Tarazona el 4 de
març de 1950.
Va ser prefecte de disciplina i professor de llatí al Seminari. La seva vida pastoral ha girat sempre
al voltant de la música i va compartir les seves dots musicals sent professor de música i cant
litúrgic del Seminari. Va ocupar el lloc de Vocal a la Subcomissió de música a la CEE. Va exercir,
entre altres serveis sacerdotals, el de Director Diocesà de l'Apostolat de l'Oració.

HAN MORT EN LA PAU DE CRIST:

https://drive.google.com/open?id=1dMpc5kz6Ci7ibRb6Cxj6HsV9vCU0O-sc&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1dMLBC9jHHgMknRIFfE_N5aYnnnC5SZrk&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1dMpc5kz6Ci7ibRb6Cxj6HsV9vCU0O-sc&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1dMLBC9jHHgMknRIFfE_N5aYnnnC5SZrk&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs
https://youtu.be/IvUf4V8trvE
https://youtu.be/IvUf4V8trvE
https://drive.google.com/open?id=1dMLBC9jHHgMknRIFfE_N5aYnnnC5SZrk&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1dMpc5kz6Ci7ibRb6Cxj6HsV9vCU0O-sc&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs
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El passat 26 de novembre va tenir
lloc a l'Escola de Magisteri Sagrat
Cor de Còrdova la Trobada
Diocesana de l'Apostolat de l'Oració.

A la Trobada van assistir
representants de tots els centres on
l'Apostolat de l'Oració és present a
la diòcesi.

El P. Carlos Jesús Gallardo, Director
Diocesà, va obrir la Trobada a les 11
del matí donant la benvinguda a
tots els assistents,

A continuació, en David Fornieles,
Director Nacional, va dirigir una
ponència en què va exposar els
punts fonamentals de l'Apostolat de
l'Oració després del procés de
recreació dut a terme durant els
darrers anys, i va animar els
assistents a ser "missioners
mitjançant l'oració i l'oferiment de la
vida diària, ja que som corredentors
amb Crist Redemptor”. "La Xarxa
Mundial d'Oració del Papa -va dir-
els necessita i els anima a cultivar
aquesta amistat i intimitat amb el
Cor de Jesús, a aprendre els seus
sentiments per imitiar-los després
en una missió de compassió, fent
presents avui els seus gestos i
sentiments, especialment a través
de les Intencions que el Papa ens
proposa, que són grans
desafiaments de la humanitat i de
la missió de l'Església”.

Els assistents van aprofundir en el
diàleg després de la ponència en el
valor de la seva ofrena quotidiana.
El P. Carlos Jesús, per la seva banda,
va recordar que, de vegades, a
l'Apostolat, un pot sentir que no
aporta res, però a l'Apostolat allò
que compta i val realment no és
l'utilitat, sinó l'ofrena amb Crist al
Pare, i no hi ha temps perdut a la
nostra vida, sinó temps ofert.

Així mateix, al diàleg posterior amb
els assistents, es va destacar
l'aspecte de la reparació, els
diversos sants que han viscut
l'espiritualitat del Cor de Jesús, la
mirada compassiva que la Xarxa
Mundial d'Oració del Papa proposa
a les perifèries de l'existència
humana, així com les actituds que
es proposen mensualment per viure
personalment les intencions
proposades pel Sant Pare.

La celebració de l'Eucaristia del
primer diumenge d'Advent,
presidida pel Director Diocesà, va
ser el moment culminant de la
Trobada, que va continuar amb un
fraternal dinar i un acte eucarístic
com a colofó   de la jornada.

La ponència de la Trobada es pot
escoltar al següent enllaç:
https://www.apostoladodelaoracion
.com/conferencias-podcast

TROBADA DIOCESANA A CÒRDOVA

https://www.apostoladodelaoracion.com/conferencias-podcast
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Adoradores presencials
VETLLA D'ADORACIÓ I REPARACIÓ 
A SARAGOSSA

Estic feliç de compartir amb vosaltres l'èxit de
participació de la Vigília d'Adoració i Reparació a
Jesús Eucaristia que havíem convocat per a la
nit i la matinada del 31 d'octubre passat, oberta a
tota la diòcesi
Ha estat una gran benedicció ser testimonis del
fluir i participació d'aquesta Vigília per
desagreujar el Cor de Jesús ultratjat, i ofès
aquests dies.
A més de molts fidels de la diòcesi de Saragossa,
a partir de les 12 de la nit van venir joves de
diverses realitats de la nostra Església i que els
uneix l'amor immers a Jesús. Ells també han
volgut demostrar al Senyor el seu amor, a més
de la seva presència, la seva música, els seus
violins i guitarres, que sonava com si vingués del
cel i que ens acostava a una trobada més íntima
amb el Senyor.
També les germanes Clarisses, des de la seva
clausura, han participat amb les seves veus als
salms i oracions que us asseguro que sonaven
com a veritables àngels.
En fi, una nit en què l'únic que ens ha mogut és el
nostre amor a Jesús i desgreujar el seu
preciosíssim Cor a l'Eucaristia.
El Senyor ens ha demostrat que Ell desitja
aquests Actes de Reparació que a la nostra
petitesa li oferim.
Us animo que contempleu la possibilitat d'iniciar
aquest camí per a l'any que ve.

María Lázaro Bernad
Presidenta de les AP de Saragossa

Regne de Crist Seccions nacionals

LES ADORADORES PRESENCIALS DEL SANTÍSSIM SAGRAMENT
INICIEN EL SEU CAMÍ

A LA DIÒCESIS DE LUGO

ACTE DE CONSGRACIÓ DE LES
ADORADORES PRESENCIALS DEL SANTÍSSIM SAGRAMENT

A BILBAO

www.adoradoraspresenciales.com/

https://youtu.be/HNI0mqWqfNs
https://youtu.be/GHK9VvqJXDw
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L'Aula de Teologia des del Cor de Crist, adscrita a l'Institut
Teològic Sant Ildefons de Toledo, ha organitzat per als dies 13
i 14 de febrer de 2023 el curs següent: Teresa de Lisieux,
"huracà de glòria". Mestra i model de santedat (25 anys del
seu Doctorat). Serà impartit pel Dr. Secundino Castro
Sánchez, OCD

Propers esdeveniments

Regne de Crist Agenda

CURS SOBRE SANTA TERESA DE LISIEUX

Durant aquest 2023, celebrarem el centenari del Moviment
Eucarístic Juvenil a Espanya. Com a acte central està
prevista una trobada internacional de joves que tindrà lloc
del 24 al 30 de juliol, donant inici a Madrid i finalitzant al
Santuari de Loiola.
Per a totes les persones interessades a participar en
aquesta trobada, i per tal de resoldre dubtes i explicar
qüestions pràctiques, hem convocat una reunió informativa
el proper dissabte 14 de novembre a les 18h.

Dades per a la connexió Zoom

https://us02web.zoom.us/j/84578614098?
pwd=a0kySHArZWdLRFVnakJMSVpzdVdrdz09

ID de reunió: 845 7861 4098
Codi d'accés: 384588

CENTENARI DEL MOVIMENT EUCARÍSTIC JUVENIL A
ESPANYA

El proper dissabte 4 de febrer tindrem, via ZOOM, reunió de
directors diocesans d'Espanya.

REUNIÓ DE DIRECTORS DIOCESANS

Del 17 al 21 de febrer tindrà lloc el pelegrinatge anual a
Fàtima organitzada pels Joves pel Regne de Crist.
Tota la informació es pot trobar a la pàgina web
https://www.peregrinacionfatimajrc.es/

JRC: PEREGRINACIÓ A FÀTIMA

Tindrà lloc de forma presencial el proper dissabte 11 de març
a la Parròquia de La nostra Senyora de Loreto de Barajas
(Madrid)

REUNIÓ DEL CONSELL NACIONAL

JORNADA NACIONAL AL   CERRO DE LIS ÁNGELES
(MADRID)

El dissabte 17 de juny tindrà lloc al Cerro de los Ángeles

(Madrid) una Jornada Nacional de la Xarxa Mundial

d'Oració del Papa (Apostolat de l'Oració), oberta no només

a Directors Diocesans i els seus equips, sinó a tots els fidels.

En els propers mesos anirem ampliant la informació, però

aneu reservant aquesta data a les vostres agendes.

https://us02web.zoom.us/j/84578614098?pwd=a0kySHArZWdLRFVnakJMSVpzdVdrdz09
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"365 dies bategant al ritme del Cor
de Jesús" és un projecte de la Xarxa
Mundial d'Oració del Papa
(Apostolat de l'Oració) a Espanya,
que proposa diàriament una cita o
frase sobre el Cor de Jesús,
acompanyada d'una imatge i una
breu pregària, per tal d'ajudar els
cristians a configurar el seu cor
amb els sentiments del Cor de Crist,
per portar-los a una missió de
compassió pel món.

S'edita mensualment en PDF i
també en format imprès.

Regne de Crist Publicacions

Si vols subscriure't a alguna d'aquestes publicacions i rebre-la cada mes al teu domicili, omple el següent formulari i
fes-nos-ho arribar per un d'aquests mitjans:
- Mitjançant correu electrònic a info@redoraciondelpapa.es.
- Mitjançant WhatsApp, enviant una foto d'aquesta pàgina al 689672806
- Per correu postal: Apostolado de la Oración | C/ Núñez de Balboa, 115 Bis, 1r G | 28006 Madrid

Nombre y apellidos _______________________________________________________________________________________________________________________
Calle:____________________________________________________________:________________________ Nº __________ Piso/Puerta/Escalera _____________
Código Postal: _________________ Población: __________________________________________ Provincia: __________________________________________
Teléfono: _____________________________ Correo electrónico: ________________________________________________________________________________
Deseo suscribirme a: (marque con una "X" lo que corresponda)
___ 365 días latiendo al ritmo del Corazón de Jesús.
___ Orar la Vida. 

Gener 2023

365 dies bategant al ritme del Cor de Jesús

Coneixes les nostres publicacions?

Orar la vida
Un fulletó mensual de 16 pàgines, en A6, amb un text
oracional o una reflexió per a cada dia del mes, d'autors
clàssics i contemporanis.

S'edita mensualment en PDF i també en format imprès.

Descarrega tots els materiales del mes de gener

https://drive.google.com/open?id=1ghBAqsWvuFVHaI7WkirmkLkRxfc3q6Bp&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1ghBAqsWvuFVHaI7WkirmkLkRxfc3q6Bp&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1ghBAqsWvuFVHaI7WkirmkLkRxfc3q6Bp&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1fBOv1LROBHPEH2yQfoP-dskFqv3O46r5&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1fBOv1LROBHPEH2yQfoP-dskFqv3O46r5&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1fBOv1LROBHPEH2yQfoP-dskFqv3O46r5&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1fBOv1LROBHPEH2yQfoP-dskFqv3O46r5&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1g9bk5EPiFZGP9FiLiL-LbWt4effd8vkI&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1g9bk5EPiFZGP9FiLiL-LbWt4effd8vkI&authuser=davidfornieles%40redoraciondelpapa.es&usp=drive_fs


"Abans que unes paraules que es pronuncien,
una pregària que es resa, l'Oferiment és una

actitud interior, un estil de vida (...) No n'hi ha
prou de recitar l'oferiment, cal viure'l;

i, si el vivim amb un mínim de coherència,
converteix en ofrena a Déu les 24 hores del dia.

L'Oferiment al matí no es pot recitar amb
sinceritat si no s'està disposat a que cadascuna

de les nostres accions de tot el dia vagin
d'acord amb la voluntat de Déu. Encara que
després caiguem en faltes per fragilitat, la

intenció ha de ser aquesta"
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