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INTRODUCCIÓ

El papa Francesc, en designar el director internacional de la seva Xarxa Mundial d’Oració,
el P. Frederic Fornos SJ, a la seva carta als bisbes del 7 de juliol de 2016, va sol·licitar
“una actualització dels Estatuts en relació al procés de recreació que s’estava duent a
terme”.
El juny de 2017, el Superior General de la Companyia de Jesús, el P. Arturo Sosa SJ,
acompanyat del Director Internacional, el P. Frederic Fornos SJ, va lliurar al Sant Pare
una primera versió dels Estatuts de l’Apostolat de l’Oració com a Xarxa Mundial d’Oració
del Papa, el que inclou al MEJ -Moviment Eucarístic Juvenil.
Després de diversos mesos de diàleg i treball amb la Secretaria d’Estat, el Procurador de
la Companyia de Jesús, P. Benoît Malvaux SJ, amb el suport del director internacional ja citat- i de l’assistent internacional de la Xarxa, el P. Luis Ramírez SJ, va lliurar una nova
versió el 14 de març de 2018.
Mon. Angelo Becciu, substitut d’assumptes generals de la Secretaria d’Estat del Vaticà,
a la seva carta N. 400.627, de 10 d’abril de 2018, va declarar:
“El Sant Pare, el 27 de març de 2018, ha constituït la Xarxa Mundial d’Oració del Papa
(Apostolat de l’Oració) com a obra pontifícia, amb seu legal a l’Estat de la Ciutat del
Vaticà i ha aprovat els nous Estatuts”.

A continuació s’inclou la carta complerta i els Estatuts
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ESTATUTS
XARXA MUNDIAL D’ORACIÓ DELS PAPA
(APOSTOLAT DE L’ORACIÓ)
PROEMI
Article 1
El Concili Vaticà II, després d’haver complert més de cinquanta anys, continua essent
inspirador per a tots els fidels i els impulsa a descobrir a la història els signes dels temps1,
per mitjà dels quals Déu continua interpel·lant i oferint plenitud de vida als éssers
humans.
Guiats per l’Esperit Sant vers el Regne del Pare, rebem com a Església l’Evangeli de la
salvació que ens deixat Jesucrist per tal de comunicar-lo a tota la comunitat cristiana i a
tots els homes i dones de bona voluntat. En aquesta missió que l’Església ha rebut del
Senyor, el Concili Vaticà II ha significat la importància i la vigència de l’apostolat dels
laics, que brolla de la seva condició cristiana per la gràcia del baptisme 2.
En aquest horitzó, l’Apostolat de l’Oració, anomenat i estructurat avui com una Xarxa
Mundial d’Oració del Papa, continua fent seus els goigs i les esperances, les tristeses i
les angoixes del Poble de Déu i de tota la humanitat, assumint els seus desafiaments, en
especial aquells dels més pobres i desemparats. 3
L’Apostolat de l’Oració, en fer-se xarxa d’oració al llarg i ample del món expressa un
renovat sentit de comunió espiritual entre persones i grups que donen a la seva oració
una projecció apostòlica i missionera, en unió amb el Summe Pontífex. La crida del
Senyor als seus deixebles a anar “mar endins” i a “llençar les xarxes” 4 és una vegada més
actual en el context global del nou mil·lenni.
D’una banda, la nostra aportació es dóna a través de la difusió de les intencions d’oració
que el Sant Pare, atent als grans desafiaments de la humanitat, proposa a tota l’Església,
Cf. Constitució pastoral Gaudium et Spes sobre l’Església en el món actual (=GS) núm. 4
La importància d’aquest apostolat dels laics ha estat reafirmada pel Codi de Dret Canònic de 1983. Cf.
CIC can. 225 § 1: “Els laics, ja que com tots els fidels estan destinats per Déu en virtut del baptisme i de la
confirmació a l’apostolat, tenen l’obligació general i frueixen del dret, tant individualment com formant
associacions, de treballar perquè el missatge diví de salvació sigui conegut i acollit per tots els homes
arreu de la terra”
3
Cf. GS 1: “El goig i l’esperança, la tristesa i l’angoixa dels homes d’aquest temps, sobretot dels pobres i
de tota mena d’afligits, són també goig i esperança, tristesa i angoixa dels deixebles de Crist, i no hi ha
res de veritablement humà que no ressoni en llur cor”.
4
Cf. Lc 5, 4; Jn 21, 6
1
2
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i de la nostra intensa pregària per elles. D’altra banda, es realitza també en acollir,
difondre i promoure les intencions d’oració que les Esglésies locals proposen als seus
fidels.
La pregària per les necessitats de la humanitat i de l’Església, proposada pel Sant Pare i
per les Esglésies locals, genera intimitat amb Crist, compromís de servei i exercici de
misericòrdia. La comunió amb el Senyor disposa a la col·laboració i a la caritat, ja sigui
de forma personal o per un compromís grupal a través d’organitzacions d’assistència o
d’institucions socials de qualsevol tipus, en unió amb altres creients o amb homes i
dones de bona voluntat.
En aquest sentit, l’Apostolat que prové de l’Oració per les intencions del Sant Pare, fet
Xarxa Mundial d’Oració del Papa, manté i fomenta una unió entre la fe i la vida
quotidiana.
Per tant, recollint l’experiència viscuda en els cent setanta tres anys d’existència de
l’Apostolat de l’Oració 5 i l’esperit del Concili Vaticà II traduït jurídicament al Codi de dret
Canònic de 1983, en aquest nou mil·lenni, es fa necessari renovar els seus Estatuts, de
forma que recullin les orientacions dels recents Papes i, en particular la sol·licitud del
Papa Francesc.
En proposar les Intencions d’Oració, que mensualment presenta el Sant Pare a l’Església,
volem que els batejats -adults, infants i joves- les coneguin, les portin a la pregària i les
meditin, de forma que trobin formes creatives de plasmar en el seu entorn, amb
actituds, gestos i paraules, les realitats que elles imploren. És per això que la Xarxa
Mundial d’Oració del Papa (Apostolat de l’Oració), que es proposa a persones majors de
25 anys, compta amb una branca juvenil denominada Moviment Eucarístic Juvenil.
El Moviment Eucarístic Juvenil és un Moviment internacional de formació cristiana per
a infants i joves, d’entre 5 i 25 anys6, que els permet participar d’aquesta dinàmica de
pregària i servei, aprenent a viure a l’estil de Jesús. La seva missió, organització i itinerari
pedagògic estan degudament explicitats als seus documents oficials, inspirant-se i
participant de la mateixa espiritualitat i direcció que la Xarxa Mundial d’Oració del Papa.

L’Apostolat de l’Oració va ser aprovat per primera vegada a nivell universal pel decret del 27 de juliol de
1866, de la Congregació per als Bisbes i Regulars. Posteriorment, amb data 28 de maig de 1879, fou
aprovat pel Papa Lleó XIII i en el mateix decret va sancionar els seus Estatuts. Successivament, van ser
aprovats nous Estatuts l’11 de juliol de 1896, pel Papa Lleó XIII; el 28 d’octubre de 1951, pel Papa Pius XII;
i el 27 de març de 1968, pel Papa Pau VI.
6
Inicialment fou anomenat Creuada Eucarística i posteriorment, a sol·licitud del Papa Sant Joan XXIII, se
li donà el nom actual.
5
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I. LA XARXA MUNDIAL D’ORACIÓ DEL PAPA
Article 2
La Xarxa Mundial d’Oració del Papa (que inclou la seva branca juvenil, el Moviment
Eucarístic Juvenil), és un servei eclesial de la Santa Seu que el Summe Pontífex confia a
la cura de la Companyia de Jesús7. Representa una xarxa d’associacions, amb seu legal
a la Ciutat del Vaticà.
La Xarxa Mundial d’Oració del Papa està al servei de persones i grups que, arreu del món
en molt diversos països i diòcesis, assumeixen l’oració com una forma d’apostolat i, en
particular, acullen les Intencions mensuals d’Oració proposades pel Sant Pare a
l’Església, com a tema o contingut de la seva pregària personal, o grupal, col·laborant
així amb la missió de l’Església de posar-se al servei dels desafiaments de la humanitat 8.
La Xarxa Mundial d’Oració del Papa està oberta a tots els catòlics que desitgin despertar,
renovar i viure el caràcter missioner que procedeix del seu baptisme. Té la seva
estructura pròpia, amb possibilitat d’adaptar-se a les diferents situacions nacionals,
regionals, o diocesanes, en les quals desenvolupa la seva activitat.
El seu fonament és l’espiritualitat del Cor de Jesús i està explicitada en el document de
la “Recreació” 9, oferint al deixeble de Jesús un camí per aconseguir que el seu sentir i
actuar s’identifiqui amb el Cor de Crist.

II. ITINERARI ESPIRITUAL AL SERVEI DE LA MISSIÓ DE L’ESGLÉSIA
Article 3
La Xarxa Mundial d’Oració del Papa proposa als catòlics un itinerari espiritual que integra
dues dimensions:
a. La compassió pel món i els éssers humans.
Les intencions d’oració proposades mensualment pel Sant Pare a l’Església ofereixen als
catòlics un camí espiritual en comunió i en compassió amb els desafiaments de la
humanitat i de la missió de l’Església.
El Sant Pare confia a la xarxa Mundial d’Oració del Papa la missió de donar a conèixer,
promocionar i estimular la pregària per aquestes intencions. La Xarxa Mundial d’Oració
del Papa es fa responsable de difondre-les arreu del món i es compromet a promoureCf. Normes complementàries de la Companyia de Jesús, 309 § 2: “D’entre tals associacions, la Companyia
promou amb especial atenció i acompanya, exhorta a cada Província a fer el mateix... l’Apostolat de
l’Oració i el Moviment Eucarístic Juvenil, aquests dos últims encomanats per la Santa Seu”
8
Compta amb diversos documents oficials, entre els quals destaca Un camí amb Jesús en disponibilitat
apostòlica, que compta amb l’aprovació del Papa Francesc (Roma, 3 de desembre de 2014) i presenta el
camí de “Recreació”
9
“Un camí amb Jesús en disponibilitat apostòlica” (Roma, 3 de desembre de 2014)
7
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les de forma que, els qui són membres de la Xarxa Mundial d’Oració del Papa orienten
per mitjà d’elles, i amb elles, la seva pregària i la seva acció durant el mes. Acollir i pregar
aquestes intencions obre la mirada i el cor a les necessitats del món, fent pròpies les
alegries i esperances, els dolors i patiments de la humanitat i de l’Església, a més
d’inspirar obres de misericòrdia espirituals i corporals. Així, s’ofereix un camí espiritual
que permet sortir de la “globalització de la indiferència” i obrir-se a la compassió pel
món.
b. La comunió amb la missió del Fill
Per la vinculació a la Xarxa Mundial d’Oració del Papa es desperta la vocació missionera
del batejat, permetent-li, en la seva vida quotidiana, col·laborar amb la missió que el
Pare ha encomanat al seu Fill. D’aquesta manera, el batejat es predisposa a acollir i servir
el Regne de Déu, mogut per la compassió a l’estil del Fill de Déu.
Això explica per què des dels seus inicis l’Apostolat de l’Oració, avui configurat com a
Xarxa Mundial d’Oració del Papa, nodrida particularment amb les intencions proposades
pel Sant Pare, manté i promou la devoció al Cor de Jesús. Cada deixeble de Jesús, gràcies
a la seva disposició orant i a l’acció de l’Esperit Sant, fa possible que en el seu cor es
recreïn els sentiments del Cor de Crist. És per això que, l’any 1986, Sant Joan Pau II
confirmà a la Companyia de Jesús en la missió de difondre l’espiritualitat del Cor de
Jesús, de forma especial a través de l’Apostolat de l’Oració 10.

10

Carta de Sa Santedat Joan Pau II al Prepòsit General de la Companyia de Jesús, 5 d’octubre de 1986.
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III. MODALITATS DE PARTICIPACIÓ
Article 4
L’Apostolat de l’Oració, avui configurat com a Xarxa Mundial d’Oració del Papa, ofereix
dues modalitats de participació: una forma “oberta” i una altra de “pertinença i
compromís”, considerant l’Eucaristia com el model d’ofrena i disponibilitat, per viure a
l’estil de Jesús.
1. La modalitat de participació oberta, accessible a tot batejat, consisteix en assumir
com a part de la seva pregària diària a Déu, essent possible fer-ho en celebrar
l’eucaristia, la pregària per les Intencions d’Oració del Papa. Als qui assumeixen aquesta
modalitat, de forma especial, se’ls demana que els primers divendres de cada mes
s’integrin a la Xarxa Mundial d’Oració del Papa tenint particularment presents les
intencions del Sant Pare. Aquest dia serà considerat “Dia mensual d’oració per les
intencions del Papa”. Aquesta modalitat pot ésser assumida espontàniament per
persones, grups o moviments.
2. La modalitat de pertinença i compromís requereix una més activa intervenció, essent
necessari establir un vincle amb el centre responsable de la Xarxa Mundial d’Oració del
Papa en el país, o a la regió, habitualment anomenat Oficina Nacional. Aquest vincle pot
concretar-se participant a les activitats proposades per l’Oficina Nacional (instàncies de
formació, trobades nacionals, jornades de pregària, etc.) i mantenint-se informat a
través de les xarxes socials. Aquesta pertinença i compromís poden ser viscuts a nivell
personal o, també, a nivell grupal o comunitari. Pot, fins i tot, assumir la forma d’una
consagració personal.
2.1. A nivell personal, la modalitat de pertinença i compromís exigeix assumir
com a part de la vida quotidiana tres moments de pregària al Senyor Jesús: un al matí,
amb la pregària d’oferiment, un altre durant el dia i un altre a la nit, podent donar-se un
d’ells durant la celebració de l’eucaristia. L’essencial, a través d’aquest ritme diari de
pregària, és consolidar l’íntima amistat amb el Senyor i trobar la pròpia forma de
col·laborar amb la missió de l’Església, en l’horitzó dels desafiaments recollits per les
Intencions d’Oració que ens confia el Papa. Aquesta pregària i disponibilitat apostòlica
està sempre unida a Maria, la Reina dels Apòstols.
2.2. A nivell grupal o comunitari, la modalitat de pertinença i compromís es pot
concretar a través d’alguna d’aquestes tres opcions possibles:
- Les parròquies, les comunitats cristianes i els diversos grups poden manifestar
el seu compromís amb la Xarxa Mundial d’Oració del Papa, en reunir-se
específicament per resar per les Intencions del Papa i, en particular, en assumir
els primers divendres de mes com a dia destinat a aquesta finalitat. S’informarà
a l’Oficina Nacional del seu compromís par tal que hi hagi consciència i integració
real amb la xarxa.
- Les Comunitats de la Xarxa Mundial d’Oració del Papa constituïdes amb
aquesta finalitat a les parròquies, escoles i altres espais. Aquestes comunitats no
8

només preguen i assumeixen una actitud interior de disponibilitat per col·laborar
amb la missió de l’Església, sinó que es mobilitzen, cercant la manera de posarse al servei dels desafiaments de la humanitat i de les necessitats de l’Església.
Les persones que integren aquestes comunitats es comprometen, personalment
i de forma grupal, a viure l’itinerari de les seves vides segons l’espiritualitat del
Cor de Jesús. Tanmateix, recolzaran la nostra branca juvenil, el Moviment
Eucarístic Juvenil allà on existeixi, o la pastoral juvenil (parròquia o escola, etc.)
- Els grups de l’Apostolat de l’Oració, nascuts de la nostra tradició espiritual i
presents a les parròquies, son també una altra forma comunitària de compromís
amb la Xarxa Mundial d’Oració del Papa. Tenen una estructura diocesana i
comptem amb un instructiu o reglament intern. Podran recolzar-se en aquestes
orientacions mentre considerin que els ajuden a organitzar-se i son convidats a
integrar-se en el procés de “Recreació” 11.
2.3. La consagració personal, o "aliança" amb Jesús és pels qui experimenten
una crida a viure més estretament units al Cor de Jesús i desitgen formalitzar la seva
entrega personal, compromís i servei en aquest sentit. La consagració fa dels qui la
professen "apòstols de l'oració" i per ella assumeixen el compromís d'estar disponibles
pel servei de les comunitats de la Xarxa Mundial d'Oració del Papa i del Moviment
Eucarístic Juvenil, a la missió de l'Església local. La consagració, o aliança amb Jesús, es
realitzarà seguint les orientacions de l'Oficina Nacional i en coordinació amb l'Oficina
Internacional.

11

Cfr “Un camí amb Jesús…”
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IV. GOVERN
Article 5
La Xarxa Mundial d’Oració del Papa (XMOP) que inclou el Moviment Eucarístic Juvenil
(MEJ), és governada per un Consell General, Un Director Internacional i uns Directors12
Regionals o Nacionals, en conformitat amb el determinat als articles 7, 8 i 9.
Article 6
El Consell General està integrat pel Director Internacional, que en la mesura que sigui
possible serà un jesuïta, nomenat pel Sant Pare a proposta del Superior General de la
Companyia de Jesús13, per un període de tres anys renovables, i per cinc membres
nomenats pel Superior General de la Companyia de Jesús, per un període de tres anys
renovables.
Article 7
El Consell General es reunirà com a mínim dues vegades a l’any. Serà convocat pel
Director Internacional o, extraordinàriament, per tres dels seus membres. Son
atribucions del Consell General:
a) Garantir que la missió, visió, espiritualitat i esperit eclesial de la XMOP i dels
MEJ estiguin en consonància amb les orientacions del Sant Pare i de l’Església.
b) Rebre del Director Internacional informació sobre l’estat en què es troben la
XMOP i el MEJ, així com els projectes que s’estan duent a terme, com a mínim
dues vegades a l’any.
c) Aprovar el pla d’acció orientat a mantenir el propòsit de la XMOP i del MEJ.
d) En el moment adient, elaborar juntament amb el Director Internacional, una
terna de jesuïtes de la qual el Superior General escollirà el nom que es
presentarà al Summe Pontífex per tal d’assumir la Direcció Internacional de
la XMOP i del MEJ.
e) Aprovar el pressupost i el balanç de la gestió anual.
Article 8
El Director Internacional és el responsable de la gestió del conjunt de la XMOP i del MEJ.
Son atribucions del Director Internacional:
a) Gestionar els assumptes ordinaris de la XMOP i del MEJ
b) Nomenar als Director Regionals o Nacionals, havent consultat al Superior
Major de la Companyia de Jesús, amb l’aprovació respectiva de la
Conferència Episcopal.
Aquest canvi de terminologia respecte als estatuts anteriors (on es parlava de “Secretaris” Nacionals o
Regionals) respon a la preocupació de donar més consistència a l’estructura nacional de la XMOP. En
particular, el Director Nacional podrà afavorir la coordinació de la XMOP en les diferents diòcesis del país.
Malgrat això, l’aprovació del nomenament dels Directors Nacionals per la Conferència del Bisbes -cfr art.
9- assegura el caràcter diocesà de la missió que se’ls confia.
13
Carta del Papa Francesc als seus germans Bisbes, 7 de Juliol de 2016.
12
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c) Informar al Sant Pare sobre l’estat de la XMOP i del MEJ i rebre les seves
orientacions, si fos possible amb una audiència anual.
d) Comunicar-se freqüentment amb el Superior General de la Companyia de
Jesús, per informar-lo sobre l’estat de la XMOP i del MEJ i rebre les seves
orientacions.
e) Tenir, amb la major freqüència possible, trobades continentals amb els
Directors Nacionals o Regionals i els Coordinadors Nacionals.
Article 9
A cada país o en cada conjunt de països, que s’anomenarà “Regió”, l’organització de la
XMOP serà confiada a un Director Nacional o Regional, nomenat pel Director
Internacional per un període de tres anys renovables, després de les consultes
pertinents, i amb aprovació de la Conferència Episcopal respectiva. Quan sigui possible,
el Director Nacional o Regional serà jesuïta, i tindrà aquesta responsabilitat com a missió
principal.
El Director Nacional o Regional tindrà competència sobre la XMOP i el MEJ. En alguns
països, per raons històriques o eclesials, pot haver-hi un Director Nacional del MEJ
diferent al de la XMOP. En aquest cas estarà en relació directa amb el Director
Internacional.
El Director Nacional o Regional és responsable de formar un equip de treball, segons les
orientacions que s’ofereixen en el document titulat “Instruccions als Equips
Nacionals” 14. L’equip de treball estarà format per persones actives a l’Església,
especialment laics i laiques, i també sacerdots, religiosos, religioses, nomenats pel
mateix Director.
Quan no sigui possible nomenar un Director Nacional, el Director Internacional podrà
nomenar un Coordinador Nacional que serà el referent per a la Conferència Episcopal.
Aquest dependrà sempre d’un Director Regional.

Article 10
A cada diòcesi, si sembla oportú 15, l’Ordinari del lloc pot nomenar un Director Diocesà,
després d’haver-ho tractat amb el Director Nacional o Regional. Pot ser sacerdot,
religiós, religiosa, laic o laica 16.

A la part 2, titulada “L’Equip Nacional de l’AO/MEJ”, Roma, Desembre 2014.
Aquest punt és una novetat respecte als Estatuts de 1968, en els quals el nomenament d’un Director
Diocesà era necessari a cada diòcesi on l’Apostolat de l’Oració era present. En efecte, avui en dia, no és
sempre possible trobar una persona amb capacitat per ser Director Diocesà. Per això sembla més
realista dir que el nomenament d’un Director Diocesà es farà “si sembla oportú”.
16
Aquest punt és també una novetat respecte als Estatuts de 1968, en els quals el Director Diocesà
havia de ser sacerdot. Aquest canvi s’explica perquè ja no és possible trobar a cada diòcesi on la XMOP
és present un sacerdot disponible per ser Director Diocesà. A més, és important que els laics puguin
participar en el govern de la XMOP.
14
15
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Article 11
Els Directors Diocesans es reuniran amb el Director Nacional o Regional o amb el
Coordinador Nacional, com a mínim una vegada a l’any. La finalitat d’aquestes reunions
és recolzar-se mútuament i aconseguir coordinació en plans i activitats pastorals
comunes.

Article 12
Per a les modalitats de participació comunitària, es podran formar espontàniament
grups locals, o comunitats, amb els seus corresponents coordinadors. Aquests grups, per
tal de pertànyer a la XMOP o al MEJ, hauran de ser reconeguts pel Director Nacional, el
Coordinador Nacional, o el Director Diocesà com a portadors de l’itinerari espiritual que
caracteritza aquest servei eclesial de comunió amb les Intencions d’Oració del Sant Pare.
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V. ADMINISTRACIÓ DELS BÉNS
Article 13
La XMOP i el MEJ tenen la capacitat civil d’adquirir, retenir, administrar i alienar béns
temporals, segons la norma jurídica de cada país. El Director Internacional, els Directors
Nacionals o Regionals i els Directors Diocesans son responsables de la gestió d’aquests
béns, respectivament a nivell internacional, nacional i diocesà. El Director Internacional
rendeix comptes anualment de la seva gestió al Consell General. Els Directors Nacionals
o Regionals rendeixen comptes anualment al Director Internacional i els Directors
Diocesans al Director Nacional o Regional corresponent.

Article 14
Respecte a l’alienació dels béns, la contractació de deutes i els actes d’administració, la
XMOP i el MEJ segueixen les normes d’aplicació a la Companyia de Jesús 17: més enllà del
límit d’actuació concedit al Superior Local pel Superior Provincial segons aquestes
normes, el Director Diocesà necessita l’aprovació del Director Nacional o Regional per
alienar béns, contractar deutes o efectuar despeses a favor de la XMOP o del MEJ; més
enllà del límit d’actuació concedit al superior Provincial pel Superior General segons les
normes de la Companyia, el Director Nacional o Regional necessita l’aprovació del
Director Internacional per alienar béns, contractar deutes o efectuar despeses a favor
de la XMOP o del MEJ

Article 15
En cas de dissolució d’una secció diocesana o nacional de la XMOP o del MEJ, la propietat
dels béns de la secció passa a la instància de nivell superior (secció nacional o RMOP i
MEJ Internacional). En el cas de dissolució del MEJ mateix, la propietat dels seus béns
passa a la XMOP. En cas de dissolució de la XMOP, la propietat dels seus béns passa a la
Santa Seu.

17
Cf. CIC can. 638 § 1: Dintre l’àmbit del dret universal, correspon al dret propi determinar els actes que
sobrepassen la finalitat i el mode de l’administració ordinària, i establir els requisits necessaris per a
realitzar vàlidament un acte d’administració extraordinària”. En el dret propi de la Companyia de Jesús,
cf. Particularment la Instrucció sobre l’Administració dels béns, nn.[44], [45], [375], [436].
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VI. APROVACIÓ I MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
Article 16
Aquests Estatuts, o qualsevol modificació d’ells, entren en vigor en ser aprovats pel Sant
Pare a proposta del Superior General de la Companyia de Jesús.

Article 17
El Director Internacional, havent escoltat el Consell General, proposarà al Superior
General de la Companyia de Jesús les modificacions del Estatuts que siguin necessàries,
de forma que la proposta de reforma sigui presentada pel Superior General al Sant Pare
per tal de sotmetre-la a la seva aprovació.

Article 18
Les associacions nacionals o regionals tindran les seves pròpies reglamentacions.
Aquestes seran elaborades pels Directors Nacionals o Regionals, en conformitat amb les
circumstàncies que, en els diversos països i cultures, permetin el funcionament de la
XMOP i del MEJ. Les reglamentacions seran presentades al Director Internacional per a
la seva aprovació.

Encomanem aquests nous Estatuts als nostres patrons, Sant Francesc Xavier i Santa
Teresa de Lisieux.

Vaticà, 27 de març de 2018
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