
 

QUÈ SIGNIFICA PREGAR PER LES 

INTENCIONS DEL PAPA? 



Un Papa de «gestos concrets». 

 
La recreació de l’Apostolat de l’O-
ració aprovada pel Papa Francesc en 
el document UN CAMÍ AMB JESÚS 
EN DISPONIBILITAT APOSTÒLICA 
ha posat “mans i peus” a la pregària. 

Les intencions del Sant Pare són 
conegudes a tot el món. 

Cada any fa una crida a l’acció, una 
convocatòria mundial a pregar cada 
mes per les seves intencions i trans-
formar la nostra pregària en “gestos 
concrets”.  

Confia a l’Apostolat de l’Oració, 
que és la seva xarxa mundial de pre-
gària, 12 intencions, que resumeixen 
el seu PLA D’ACCIÓ per mobilitzar-
nos cada mes per un propòsit concret 
que representa un veritable desafia-
ment per a la humanitat i l’Església. 

A nivell mundial ens convida a cons-
truir un món més humà i solidari.  

Cada mes un nou desafiament inunda 
el nostre cor i ens mou a viure la nos-
tra fe en la vida quotidiana. 

COMO RESAR I VIURE ELS DESFIAMENTS PER 

A LA HUMANITAT QUE PROPOSA  

EL PAPA FRANCESC A LES SEVES INTENCIONS? 



QUIN SENTIT I PROPÒSIT  

TENEN LES INTENCIONS DEL PAPA? 

«Intenció» és un terme que expressa la decisió o de-
terminació de la voluntat de fer una cosa. 

Les intencions del Papa, o desafiaments per a la 
humanitat i la missió de l’Església, com també les 
anomenem, tenen un sentit i un propòsit. Estan orien-
tades a construir una xarxa mundial d’oració i mobilit-
zar-nos amb un propòsit: construir junts un món on 
regnin els valors humans que va encarnar Jesús a l’E-
vangeli. 

Cada mes la «Xarxa Mundial d’Oració» inaugura 
una JORNADA MUNDIAL DE PREGÀRIA que s’estén 
per 30 ó 31 dies. Durant aquests dies, l’oració posa al 
món en moviment. «Resem junts i posem acció a les 
nostres pregàries. Donem sentit i propòsit als nostres 
dies».  

JORNADA MUNDIAL D’ORACIÓ 

Els desafiaments de la humanitat, expressats per les in-
tencions d’oració del Papa, contenen un desig que mou 
a l’acció. És per això que no han de ser considerats com 
quelcom merament “intel·lectual” o “formal”. Són crides 
concretes a l’acció en l’aquí i ara de les nostres vides en 
comunió amb tot el món. Un veritable creixement espiri-
tual no es dóna mai de forma aïllada i individual; és per 
això que els PRIMERS DIVENDRES DE MES preguem 
junts, en xarxa, de tots els continents i cultures, pels de-
safiaments d’aquest món. 

 



CLAUS PER POSAR  

LA MEVA PREGÀRIA  

EN ACCIÓ 

Les intencions de cada mes  

es consideren claus per viure 

la nostra fe en la vida quotidi-

ana, posant les nostres pregà-

ries en acció. 

Cada desafiament conté un 

PROPÒSIT pel mes. 

Cada matí iniciem el dia re-

sant l’OFERIMENT DIARI, 

que ens disposa a iniciar la 

jornada. Aquesta pregària ens 

submergeix en el món de les 

nostres responsabilitats, 

conscients del valor apostòlic 

que tenen els nostres gestos i 

paraules.  

El que demanem a Déu com 

a gràcia, ho assumim com a 

tasca. És així que les intenci-

ons o desafiaments per a la 

humanitat del Papa Fran-

cesc són per a nosaltres un 

camí espiritual. 

 

 

www.apostoladodelaoracion.com 


