
Mes del Sagrat Cor de Jesús. Què és el Cor? 
 

 

“Les escriptures parlen de l’ànima o de l’esperit i més sovint del cor (més de mil vegades) per designar 
el lloc d’on brolla la pregària. És el cor qui prega. Si el cor és lluny de Déu, l’expressió de la pregària 
és vana.” (C.E.C 2562) 
“El cor és l’estança on sóc, on habito. És el nostre centre amagat... És el lloc de la decisió, en el més 
profund de les nostres tendències psíquiques. És el lloc de la veritat, on escollim la vida o la mort. És 
el lloc de la trobada, ja que, nosaltres, a imatge de Déu, vivim en relació: és el lloc de l’aliança.” 
(C.E.C 2563) 
El cor designa el centre de la persona, al parlar del Cor de Jesús i del cor Immaculat de Maria, 
designem el seu Amor, com actitud fonamental de les seves persones. 

“Li traspassà el costat amb un cop de llança, i a l’instant en va sortir 

sang i aigua.” (Jn 19, 34) 
“Maria guardava tot això en el seu cor i ho meditava.” (Lc 2, 19) 
 

Del costat de Crist, del seu cor, neixen els rius de Salvació. Maria acull 
la salvació en el seu cor, amb tota la seva ànima. 
 

Endinsem-nos en les profunditats de la Salvació i de l’Amor, com ha fet 
la Verge Maria amb un Cor Immaculat. 

Mn. Ignasi 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participar a l’Eucaristia amb tot el cor 

 

Fer una cosa amb el cor significa fer-la amb amor, celebrar l’Eucaristia amb el cor vol dir fer-la 
amb amor, amb decisió, amb dignitat, desperts, conscients del que celebrem. 
L’Eucaristia és el sagrament de la nova i eterna aliança, de l’amistat entre Déu i els homes. 
La missa és l’encontre d’amor entre Déu i nosaltres. És bo i important poder preparar-se amb 
temps abans de començar, amb pregària perquè hi participem amb aquelles actituds que agraden 
al Senyor.  
Arribar a l’església amb temps, abans que comenci la celebració ens ajudarà a centrar-nos, a 
asserenar-nos i posar la nostra atenció i consciència en el que anem a celebrar. 
Amb l’ajut de l’Esperit Sant anirem obrint el cor, interioritzant, deixant en mans del Senyor els 
mals de cap o preocupacions i també les distraccions. 
Això ens permetrà viure cada part de la missa amb intensitat i Déu podrà donar-nos tots els 
fruits espirituals i tot el seu Amor. 
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“Vetlleu i pregueu” 

 
Resum del discurs de Benet XVI en l’audiència general del 11 de maig de 2011 (zenit.org) 

 

Oració i sentit religiós 

 

L’oració i el sentit religiós formen part de l’home al llarg de tota la història. Hi ha molts signes 
que indiquen un despertar del sentit religiós, l’existència d’espiritualitat, superar una visió 
purament horitzontal, material de la vida humana. 
L’home és religiós per naturalesa, “homo religious”, el desig de Déu està inscrit en el cor de 
l’home, perquè l’home ha estat creat per Déu i per a Déu. La imatge del Creador està impresa en 
el seu ésser i sent la necessitat de trobar una llum per donar resposta a les preguntes que tenen a 
veure amb el sentit profund de la realitat, unes respostes que no pot trobar en ell mateix, en el 
progrés o en la ciència empírica. 
 

L’home porta dins d’ell mateix la set d’infinit, una nostàlgia 
d’eternitat, una recerca de la bellesa, un desig d’amor, una 
necessitat de llum i veritat, que l’empenyen vers l’absolut; 
l’home porta dins el desig de Déu. L’home sap, d’alguna 
manera, que pot adreçar-se a Déu, que por resar-li. 
Sant Tomàs definia l’oració com “expressió del desig que 
l’home té de Déu”. 
 

Aquesta atracció vers Déu, que el mateix Déu ha posat en l’home, és l’ànima de la oració, que té 
moltes formes, modalitats. 
L’oració és una actitud interior, abans que un conjunt de pràctiques i fórmules, una manera 
d’estar enfront de Déu, abans que realitzar actes de culte o pronunciar paraules. L’oració té el 
seu centre i fonamenta les seves arrels en el més profund de la persona. 
L’oració, la pregària és el lloc per excel·lència de la gratuïtat, de la tensió vers l’Invisible, 
l’Inesperat i l’Inefable, per això es un desafiament per a tots, una “gràcia” que invocar, un do 
d’Aquell a qui ens adrecem. L’oració és obertura i elevació del cor a Déu, es converteix en una 
relació personal amb Ell perquè és la resposta a l’iniciativa d’Amor del nostre Déu. 
Aprenguem a estar més temps davant Déu, al Déu que s’ha revelat en Jesucrist, aprenguem a 
reconèixer en el silenci, en la intimitat de nosaltres mateixos, la seva veu que ens crida a obrir-
nos a Ell que és Amor Infinit. Gràcies! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicacions 

Adoració nocturna 

Cada primer divendres de mes  20:15  escola de pregària 
Propers dies:      3 de juny                  21:15 – 7:00 adoració nocturna 
                            1 de juliol 

Festes litúrgiques assenyalades 

 

4-5 juny                        l’Ascensió del Senyor                    
11-12 juny                   Pentecosta 
16 juny (dijous)           Jesucrist, gran Sacerdot 
18-19 juny                   Santíssima Trinitat 
25-26 juny                   Cos i Sant de Crist (Corpus) 

                                               (Festa especial pels adoradors) 



 

 

 

 

 


