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JUNY, MES DEDICAT AL SAGRAT AL COR
Al mes de juny celebrem Pentecosta, Santíssima Trinitat, Corpus i el Sagrat Cor

Benvolguts:
Aquest mes de juny l’Esglé-
sia celebra amb gran alegria 
quatre festes importants: la 
Pentecosta, 50 dies després de 
la resurrecció i conclusió del temps 
pasqual, la Santíssima Trinitat, 
Corpus Christi i el Sagrat Cor 
de Jesús.

Pentecosta era una de les tres grans festes jueves en què es prescrivia la visita al tem-
ple de Jerusalem; se celebrava la rebuda de les taules de la llei per mitjà de Moisès i es 
donava gràcies a Déu per la collita. Precisament aquest dia va tenir lloc la vinguda de 
l’Esperit Sant sobre els deixebles de Jesús, 50 dies després de ressuscitar, i els va posar 
en marxa per complir l’encàrrec del Mestre, anunciar el Regne de Déu. Pentecosta és 
la culminació del misteri de la nostra fe: Déu Pare i Jesucrist, que ha ascendit 
als cels, ens envien des de dalt el do de l’Esperit Sant, l’Esperit de Déu que ens dóna 
força i impulsa l’Església a sortir fora i a anunciar l’Evangeli de Crist. Ningú pot dir “Jesús 
és el Senyor” si no és sota l’acció de l’Esperit Sant, que és qui fa possible que puguem 
proclamar a Déu com a Pare i Jesucrist com a Senyor.
I amb la vinguda de l’Esperit Sant culmina l’obra de la salvació realitzada per la Santís-
sima Trinitat. Quan Jesús avança la notícia de l’efusió de l’Esperit Sant, es descobreix 
que ni Jesús ni el Defensor actuen per lliure: “Encara tinc moltes coses per dir-vos, però 
ara us serien una càrrega massa pesada. Quan vingui l’Esperit de la veritat, us conduirà 
cap a la veritat sencera. Ell no parlarà pel seu compte: comunicarà tot el que senti dir i us 
anunciarà l’esdevenidor. Ell em glorificarà, perquè allò que us anunciarà, ho haurà rebut 
de mi. Tot el que és del Pare és meu; per això he dit: “Allò que us anunciarà, ho rep de 
mi.” (Jn 16.12-15).
Aquestes paraules revela’n que, igual que qui veu el Fill veu al Pare, segons paraules de 
Jesús a l’apòstol Felip, qui escolta Jesús, acull la Paraula de Déu i qui s’obre a l’Esperit, 
és Jesús a qui rep. I, el missatge evangèlic encara arriba a més quan afirma: “No podeu 



El «Corpus Christi» és una festa instituïda pel Papa 
Urbà IV el 1263 per agrair a Crist el gran regal de 
la seva presència en  l’Eucaristia. El terme «Corpus 
Christi» és llatí i significa «cos de Crist». Antigament 
era denominat com «Corpus Domini» (Cos del Sen-
yor) i es va instituir la festa per proclamar la fe catòli-
ca en la presència real de Jesucrist en el Santíssim 
Sagrament. Després de la Missa Major es treu en 
processó la Custòdia amb el Santíssim Sagrament. 
Els carrers es vesteixen de catifes de flors i altres 

ornaments festius per retre homenatge públic a Jesús Eucaristia, com a Rei 
i Senyor nostre.
És tradició que els nens que han fet la primera Comunió aquest any, partici-
pin de la processó vestits de primera comunió.
La data del Corpus pròpiament és el dijous després del Diumenge de la 
Santíssima Trinitat i ve de comptar just 60 dies després del Diumenge de 
Pasqua. Però en deixar de ser festa civil, en 1989, es va traslladar al diu-
menge següent.

Diumenge 23 de juny  . CORPUS CHRISTI, 

Aquest any el dia del Corpus Christi és el diumenge 23 de juny. Des-
prés de la Missa de 12:30h es treurà en processó la Custòdia amb el 
Santíssim Sagrament pels carrers vestits de catifes de flors.
A totes les misses: Exposició del Santíssim i Consagració de la parrò-
quia al Sagrat Cor.

Diumenge 9 de juny  . PENTECOSTA

dir que estimeu Déu, que no veieu, si no estimeu al proïsme a qui veieu”, “El que feu a un 
d’aquests meus petits, a mi m’ho feu”.

Amb tot, descobrim que no només la Trinitat viu en la unitat, sinó que la humanitat està en 
íntima relació amb la Santa Trinitat, i se’ns convida amb el tracte mutu, des de la fe, a l’amor 
trinitari, el mateix que fa que la relació amb el Fill és relació amb el Pare i que, gràcies a 
l’Esperit Sant, ens podem obrir a l’Amor de Déu i al proïsme. Així, per gràcia som una 
mateixa cosa amb Déu i quan ens estimem entre nosaltres estimem 
Déu, participant de l’Amor Trinitari. Germans, acollim agraïts els dons 
que Déu ens regala i estimem-nos tal com Ell ens ha estimat. Que pu-
guin dir: mireu com s’estimen els qui estimen el Senyor!



Divendres 28 de juny,  FESTA DEL SAGRAT COR

La devoció al Sagrat Cor de Jesús consisteix 
a reconèixer i adorar en el Cor de Crist l’amor 
misericordiós del Fill de Déu, que s’ofereix com 
a víctima a la Creu per salvar-nos dels nostres 
pecats. En reconèixer aquest Amor, sorgeixen 
la gratitud i adoració que li donem a Ell i al seu 
Cor, que és la font del seu amor i el desig d’imi-
tar-: «Oh Jesús, mans i humil de cor, fes el meu 
cor semblant al teu». Ser devot del Sagrat Cor 
de Jesús es tradueix en estimar el seu Cor per 
correspondre a l’amor que Ell ens té, reparar les 
ofenses fetes al seu Cor i consagrar-nos a Ell i 
donar-li glòria.

MANERES DE VIURE LA DEVOCIÓ AL SAGRAT COR
• L’amor al Cor de Jesús: «Tinc set abrasadora de ser estimat pels 

homes». Respondre a la crida d’amor que vol de cada un de nosaltres.
• La Comunió reparadora: «Em rebràs Sagramentat tantes vegades 

com l’obediència vulgui permetre-». Reparar les ofenses al seu Sagrat 
Cor.

• La consagració al Cor de Jesús: La consagració del nostre cor a Ell, 
consisteix en el compromís de lliurar-se totalment a Ell dia a dia com 
a autèntics cristians.

• L’Entronització del Sagrat Cor a les llars: Compromís mutu entre el 
Sagrat Cor i la família. «En tot lloc en què la imatge sigui entronitzada 
amb la finalitat de ser honrada atrauré tota mena de benediccions».

• La celebració delsprimers divendres de mes: «Comulgarás tots els 
primers divendres de mes». «En l’excés de la meva misericòrdia, als 
qui combreguin nou primers divendres de mes seguits, els prometo 
donar-los asil segur en l’últim moment».

• L’Hora Santa: En reparació, brindar una hora d’adoració tots els di-
jous, davant del Santíssim Sagrament o en forma personal a la nostra 
llar. Es realitza buscant la reparació per les ofenses i pecats contra el 
Santíssim Sagrament.

• La Solemnitat del Sagrat Cor de Jesús: Participant de la Santa Eu-
caristia, amb sentit de reparació.



• La propagació del amor al Cor de Jesús: Ens convida a promoure 
la reparació del Cor de Jesús, perquè Ell ens estima molt i no reco-
neixem el seu amor, li ofenem i ens oblidem d’Ell.

• L’Adoració a l’Eucaristia: brindant-li honor, amor i reparació.
• L’hora de presència (guàrdia d’honor): Escollir una hora diària i 

oferir-la al Cor de Jesús, sense canviar la teva activitat quotidiana.
• El «Detente»: És una petita imatge del Sagrat Cor de Jesús amb 

aquesta curta llegenda: «Atura’t, el Cor de Jesús està amb mi». No 
necessita benedicció ni imposició del sacerdot.

MISSA
• Feiners: 9:15 h
• Dissabtes i vigílies

10 h, 19 h (vigília)
• Diumenges i festius

10:00 h
11 h (L’Assumpció)
12:30 h (castellà)
19 h (hivern) / 20 h (estiu)

APERTURA DEL TEMPLE
Una hora abans de la Missa i:
• Dimarts: de 16:30 a 19:30h
• Dimecres: de 16:30 a 

19:30h
• Divendres: Tot el dia (Ado-

ració Santíssim fins a les 
23h)

DESPATX PARROQUIAL
• Dimarts i dimecres de 19h 

a 20:30H
www.santcebriavalldoreix.org

pvalldoreix@gmail.com
Tel. 93 674 05 69

Uniu-vos a la parròquia en 
la devoció al Sagrat Cor

• Triduum de preparació per a 
la consagració de la família al 
Sagrat Cor 
25, 26 i 27  (dimarts, dimecres i 
dijous):  després de la missa de 
9:15 h.

• Consagració 
27 dijous 20h: Missa, Adoració 
al Santíssim i Consagració.

ENTRONITZACIÓ 
DE LA LLAR AL 

SAGRAT COR DE JESÚS
Apunteu-vos a través del formu-
lari que trobareu a la web i us 

contactarem per trobar dia i hora


