
  
 

 

QUIRÒGRAF DEL SANT PARE FRANCESC 

 

PER A L’ERECCIÓ EN PERSONA JURÍDICA CANÒNICA I VATICANA DE 
LA FUNDACIÓ “XARXA MUNDIAL D’ORACIÓ DEL PAPA” 

 

 

La Xarxa Mundial d’Oració del Papa, anteriorment Apostolat de l’Oració, iniciat a França pel 

Rnd. P. Francesc-Xavier Gautrelet, S.J., es fonamenta en l’espiritualitat del Sagrat Cor de Jesús 

i acull les intencions d’oració proposades pel Sant Pare a l’Església. 

 
Fa uns anys vaig instituir la Xarxa Mundial d’Oració del Papa com a Obra Pontifícia per 

subratllar el caràcter universal d’aquest apostolat i la necessitat que tots tenim de pregar 

cada vegada més i amb sinceritat de cor. 

 
Amb la finalitat de coordinar i animar aquest moviment espiritual que m’és tan estimat, 

dotant-lo d’una estructura adient als temps que vivim, en virtut de la potestat apostòlica a 

l’Església i de la sobirania a l’Estat de la Ciutat del Vaticà, tenint en compte els cànons 331, 

114 i 115 §3, 116 §1 i 1303 §1, n. 1 del Codi de Dret Canònic, i l’art. 1 n. 1 de la Llei 

Fonamental de la Ciutat del Vaticà des del 26 de novembre del 2000, acceptant la instància 

presentada per la Xarxa Mundial d’Oració del Papa, 

 

 
ERIGEIXO 

 
en persona jurídica canònica i vaticana la Fundació “Xarxa Mundial d’Oració del Papa”, amb 

seu a l’Estat de la Ciutat del Vaticà, regida pels estatuts annexos a aquest Quirògraf, aprovats 

avui per mi, que entraran en vigor a partir del 17 de desembre del 2020. 

 

Ciutat del Vaticà, 17 de novembre del 2020. 

 
 

Francesc 

https://www.popesprayer.va/es/
http://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/cic_index_sp.html


FUNDACIÓ VATICANA "XARXA MUNDIAL D’ORACIÓ DEL PAPA" 

 
ESTATUTS 

PREÀMBUL 

 
 

 
La Xarxa Mundial d’Oració del Papa (en endavant XMOP), va desenvolupar-se a partir de la 
iniciativa original de l’Apostolat de l’Oració, que, nascut a França el 1844, de la mà del P. 
Francesc-Xavier Gautrelet, S.J., i dirigit inicialment als joves jesuïtes durant la seva formació 
inicial, es va estendre ràpidament com un apostolat de l’oració per la missió de l’Església, 
arribant aleshores a uns 13 milions de membres a molts països. Posteriorment, el 1915, va 
néixer la seva secció juvenil la Creuada Eucarística, avui Moviment Eucarístic Juvenil. 
 
Els Estatuts de l’Apostolat de l’Oració han estat modificats al llarg dels anys (1866, 1879, 1896, 
1968, 2018). Aquesta obra s’ha convertit cada vegada més en un servei de la Santa Seu vinculat 
a l’oració per les intencions del Sant Pare (com volien especialment Lleó XIII i Pius XI). En 
continuïtat amb els seus predecessors, el Papa Francesc ha volgut que aquest servei al Sant 
Pare, a través de l’oració, es convertís en una Obra Pontifícia. Amb aquesta decisió, si en el 
passat, l’Apostolat de l’Oració es percebia com una missió de la Santa Seu confiada a la 
Companyia de Jesús, a partir d’ara, com a Xarxa Mundial d’Oració del Papa, continua en relació 
amb i sota la cura de la Companyia, obrint-se a una dimensió universal i posant-se al servei de 
cada Església particular del món. 
 
La XMOP coordina i anima aquest moviment espiritual a molts països, recolzant la missió 
evangelitzadora del Sant Pare mitjançant l’oració per una missió de compassió pel món. El 
Moviment Eucarístic Juvenil és la proposta de la XMOP pels joves. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document original : italià 



TÍTOL I 
 

DENOMINACIÓ, SEU, NATURALESA I PROPÒSITO DE LA FUNDACIÓ 

 

 
Art. 1 

 

1. Amb el Rescriptum ex Audientia SS.mi, del 17 de novembre del 2020, es constitueix la 

Fundació Vaticana denominada “XARXA MUNDIAL D’ORACIÓ DEL PAPA” 

 

2. La seva seu legal es troba a l’Estat de la Ciutat del Vaticà. Gaudeix de personalitat jurídica 

canònica pública en el Vaticà, i està inscrita en el respectiu Registre de l’Estat de la Ciutat 

del Vaticà, en el número 58.  

 
3. A partir del dia de la data, es deroga l’Estatut de l’Ens "XMOP", aprovat el 27 de març del 2018. 

 
Art. 2 

 
1. La XMOP és una Obra Pontifícia al servei eclesial de la Santa Seu, que el Summe Pontífex 

confia a la cura de la Companyia de Jesús1. Té una tasca de coordinació i animació a nivell 

mundial, on els països i les diòcesis prenen l’oració com a forma d’apostolat i, en especial, 

acullen les intencions mensuals d’Oració proposades pel Sant Pare a l’Església, com a tema 

o contingut l’oració personal, o grupal, col·laborant així amb la missió de l’Església de posar-

se al servei dels desafiaments de la humanitat2. 

 
2. La XMOP està oberta a tots els catòlics que desitgin revifar, renovar i viure el caràcter 

missioner que procedeix del seu baptisme. 

 
3. El seu fonament és l’espiritualitat del Cor de Jesús, que s’exposa clarament en el Document 

de Recreació de l’Apostolat de l’Oració, titulat “Un camí amb Jesús en disponibilitat 

apostòlica”3, i que ofereix al deixeble de Jesús un camí per assegurar que el seu sentir i actuar 

s’identifiquin amb el Cor de Crist, en una missió de compassió pel món. 

 
 

 

1 Cfr. Normes Complementàries de la Companyia de Jesús, 309 §2: “Entre aquestes associacions, la Companyia 
promou amb especial atenció i acompanya, exhortant a cada Província a fer el mateix, les següents... l’Apostolat 
de l’Oració i el Moviment Eucarístic Juvenil, aquests dos últims encomanats per la Santa Seu”. 
2 Compta amb diversos documents oficials, entre els quals es destaca Un camí amb Jesús en disponibilitat apostòlica, 
aprovat pel Papa Francesc (Roma, 3 de desembre del 2014) i presenta el camí de “Recreació” de l’Apostolat de 
l’Oració pel temps present. 
3 Vegeu Nota 2. 



Art. 3 

 
1. El patrimoni de la Fundació consisteix en la dotació inicial de € 150.000,00 (cent 

cinquanta mil,00 euros) y $ 280.000,00 (dos-cents vuitanta mil,00 dòlars). 

 
2. El patrimonio es pot incrementar per mitjà de: 

 
a. compres, llegats o donacions de béns mobles i immobles rebuts per la Fundació i 

destinats sempre a assolir els fins institucionals especificats en el present Estatut; 

b. contribucions d’entitats públiques o privades; 

c. el benefici de les regalies, com per exemple els drets d’autor, i les iniciatives 

implementades amb fins institucionals. 

 
Art. 4 

 
La XMOP ofereix als catòlics un camí espiritual anomenat “El Camí del Cor”, que integra dues 

dimensions: 

 
a. Compassió pel món i pels éssers humans 

 
El Sant Pare encomana a la Fundació la missió de donar a conèixer, promoure i estimular 

l’oració per les intencions, que expressen els desafiaments de la humanitat i de la missió de 

l’Església. La mateixa és responsable de la seva difusió a tot el món i es compromet a promoure-

les. Les persones que acullen i preguen per aquestes intencions obren els ulls i el cor a les 

necessitats del món, fent seves les alegries i les esperances, els pesars i els sofriments de la 

humanitat i de l’Església, i es senten inspirades per dur a terme obres de misericòrdia 

espirituals i corporals. D’aquesta manera, viuen un camí espiritual que permet sortir de la 

“globalització de la indiferència” i obrir-se a la compassió pel món. 

  

b. Comunió amb la missió del Fill 

 
A través d’aquest camí espiritual, animat i coordinat per la XMOP, la vocació missionera del 

batejats es desperta novament, permetent-los col·laborar en la seva vida quotidiana, amb la 

missió que el Pare ha confiat al seu Fill. D’aquesta manera es posen interiorment a disposició 

de la crida de Déu a través del seu Esperit Sant, que interpel·la i guia a cada cor i a cada 

consciència humana cap al bé.  

 
Art. 5 

 
"El Camí del Cor” és un procés espiritual estructurat pedagògicament per identificar-se amb el 

pensament, la voluntat i els plans de Jesús. D’aquesta manera, el batejat es proposa acollir i 

servir al Regne de Déu, motivat per la compassió segons l’estil del Fill de Déu. Aquest camí fa 

que estigui disponible per a la missió de l’Església. 

 



TÍTOL II  

ÒRGANS DE GOVERN 

 

Art. 6 

Són Òrgans de la Fundació: 

a) El Consell d’Administració 

b) El Director Internacional 

c) El Comitè d’Assistència 

d) El Revisor 
 

Art. 7 

 

La Fundació està directament subjecta a l’autoritat del Summe Pontífex, que la governa a través 

de la Secretaria d’Estat, tenint en compte la custòdia històrica a la Companyia de Jesús, des del 

començament de l’Apostolat de l’Oració. 

 
Art. 8 

 
1.  La Fundació està encomanada a un Consell d’Administració (en endavant el Consell) 

composat per 5 (cinc) membres. 

 
2.  El Consell està presidit pel Director Internacional que, en la mesura del possible, pertanyerà 

a la Companyia de Jesús, proposat pel Superior General de la mateixa Companyia de Jesús, 

y nomenat pel Sant Pare. 

 
3.  El Consell està composat, a més del Director Internacional, per un representant de la 

[Secretaria d’Estat]4 i per 3 (tres) membres proposats pel Superior General de la Companyia 

de Jesús. 

 
4.  Els membres del Consell són nomenats pel Secretari d’Estat per un període de tres anys i 

poden ser escollits novament per al càrrec. En qualsevol cas, la permanència en el càrrec 

dels membres del Consell es prorroga fins que hagi estat provat el balanç relatiu a l’últim 

any del seu mandat. 

 
5.  En el cas de vacants durant el període de tres anys, es realitzaran substitucions durant el 

període restant del mandat, de conformitat amb l’apartat 3-4 del present article. 
 
 
 
 

4 Motu Propi ”Una migliore organizzazione” de 28 de desembre del 2020, article 3&4 – el Revisor és nomenat pel 
Prefecte de la Secretaria per a l’Economia del Vaticà. 



6.  Els membres del Consell cessaran de les seves funcions en cas d’absència a tres reunions 

consecutives sense raó justificada; així mateix, cessaran de les seves funciones en cas de 

comportament públic contrari a la moral i principis de l’Església Catòlica, o si es troben en 

situacions incompatibles amb la seva permanència en el càrrec. La revocació és declarada pel 

Secretari d’Estat, la decisió del qual és inqüestionable. 

 
Art. 9 

 

El Consell d’Administració celebra reunions ordinàries almenys tres vegades a l’any, i 

extraordinàries quan el President, o tres directors o l’autoritat Superior ho consideren adient. 

 
Art. 10 

 
El Consell d’Administració, en la seva qualitat d’òrgan directiu: 

 
a) assegura que la missió, la visió, l’espiritualitat pròpia i l’esperit eclesial de la XMOP 

estiguin en consonància amb les directrius del Sant Pare i de l’Església Catòlica; 

b) determina l’orientació general, i supervisa l’exercici de la gestió de la Fundació; 

c) decideix sobre el pressupost per a l’any següent com a molt tard el 30 de setembre de 

l’any anterior al que es refereix l’exercici, i sobre el balanç final com a molt tard el 31 de 

març de l’any següent al que es refereix l’exercici; 

d) proposa per mitjà del President, possibles modificacions als Estatuts, que seran 

sotmeses a l’aprovació del Secretari d’Estat, després d’escoltar l’opinió favorable del 

Superior General de la Companyia de Jesús; 

e) aprova el pla de treball anual i el pla estratègic de la Direcció Internacional; 

f) redacta les actes de les reunions que es transmetran amb promptitud al Secretari d’Estat 

i al Superior General de la Companyia de Jesús, després de la seva aprovació a la següent 

reunió del Consell. 

 
Art. 11 

 

Competències del Director Internacional: 

 
a) dirigir els assumptes ordinaris de la XMOP; 

b) informar anualment sobre la seva gestió al Consell d’Administració; 

c) informar al Consell d’Administració sobre els projectes internacionals elaborats i 

executats amb el Comitè d’Assistència; 

d) nomenar als Directors Regionals o Nacionals per a la coordinació i l’animació, prèvia 

consulta al Superior General de la Companyia de Jesús, amb l’aprovació de la respectiva 

Conferència Episcopal; 



e) nomenar als Coordinadors Nacionals, els quals -no essent aquesta la seva missió 

principal- porten a terme aquesta tasca a temps parcial, i informar a la respectiva 

Conferència Episcopal; 

f) informar periòdicament al Superior General de la Companyia de Jesús sobre l’activitat 

de la XMOP; 

g) tenir reunions continentals amb els Directors Nacionals o Regionals i amb els 

Coordinadors Nacionals. 

 
Art. 12 

 

1. El Comitè d’Assistència està composat per un mínim de tres membres, nomenats pel 

Director Internacional. El nomenament és anual i renovable. 

 
2. El Comitè d’Assistència té caràcter consultiu i assisteix al Director Internacional en la 

presentació d’iniciatives i projectes que es presentaran davant del Consell d’Administració. 

 
Art. 13 

 

1. El Revisor únic és nomenat per la [Secretaria d’Estat]5 per un període de tres anys i pot ser 

reelegit pel càrrec. 

 
2. És tasca del Revisor: 

a) supervisar el compliment de la llei, dels Estatuts i de les altres disposicions relatives a la 

Fundació i, en especial, la comptabilitat i la correspondència del balanç amb els propis  

comptes, de conformitat amb les normes establertes per les disposicions legals 

pertinents en vigor. El Revisor podrà en qualsevol moment dur a terme actes d’inspecció 

i control; 

b) efectuar la verificació de la gestió financera de la Fundació, portant a terme així mateix 

controls d’efectiu, si ho considera adient i/o necessari; 

c) elaborar un informe especial sobre les activitats abans esmentades, que es transmeti  al 

Secretari d’Estat i al Consell d’Administració; 

d) El Revisor participa a les reunions del Consell d’Administració, sense dret a  vot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Nota 4 – Secretaria per a l’Economía 



TÍTOL III 

ADMINISTRACIÓ DE BÉNS 

Art. 14 

 

La Fundació gaudeix de la capacitat jurídica per adquirir, retenir, gestionar i disposar de béns 

temporals, d’acord amb les normes legals de cada país. El Director Internacional és responsable 

de la gestió d’aquests béns en allò que concerneix a l’activitat administrativa de la Fundació. Els 

Directors Nacionals o Regionals són responsables de la gestió d’aquests béns, respectivament a 

nivell nacional o regional. 

 
 

TÍTOL IV 

NORMES FINALS 

Art. 15 

L’organització de la missió de la Xarxa Mundial d’Oració del Papa, amb les seves directrius a 

nivell internacional i nacional, està especificada en el Reglament General. 

 
Art. 16 

Els presents Estatuts entraran en vigor ad experimentum a partir de la data d’aprovació i tindran 

vigència durant tres anys. Les modificacions als presents Estatuts són disposades pel Secretari 

d’Estat, en base a propostes del Consell d’Administració, i després d’haver escoltat el parer 

favorable del Superior General de la Companyia de Jesús. 

 
Art. 17 

En cas d’extinció de la Fundació per qualsevol causa, els béns que constitueixen el       patrimoni, 

(un cop conclosa la fase de liquidació), es donen segons indicació del Summe Pontífex a fins 

anàlegs als de la Fundació. 

 
Art. 18 

Per a allò que no estigui expressament previst i regulat en aquests Estatuts, s’observen les 

normes del Codi de Dret Canònic i les lleis de l’Estat de la Ciutat del Vaticà. 

 
Ciutat del Vaticà, 17 de novembre del 2020. 


