CELEBRAR LA MISERICÒRDIA:
LA SOLEMNITAT DEL
SAGRAT COR DE JESÚS
El divendres que segueix el
segon Diumenge després
de Pentecosta, en aquest
any jubilar exactament el 3
de juny, l’Església celebra la
Solemnitat del Sagrat Cor
de Jesús. Aquesta solemnitat, partint de les fonts bíbliques, designa el misteri
mateix de Crist, la totalitat
del seu ésser, la seva persona considerada en el seu nucli més íntim i essencial: Fill
de Déu, saviesa increada,
caritat infinita, principi de
salvació i de santificació per
a tota la comunitat. El «cor
de Jesús» és Crist, Verb
encarnat i Salvador, intrínsecament estès, en l’Esperit,
amb infinit amor diví-humà,
cap al Pare i cap als homes,
els seus germans. El «cor de
Jesús», per tant, és la seu de
la misericòrdia del Pare, que
ha obert els tresors infinits
del seu amor i de la seva indulgència a l’home. Aquesta
festa, per tant, molt sentida
per la pietat popular, requereix ser celebrada amb particular solemnitat en aquest
Any Sant, cridant el poble de
Déu a una actitud feta, per
sobre de tot, de conversió
i reparació; també, d’amor
i gratitud cap a Aquell que
«encamina els nostres cors
a estimar-lo i a sofrir amb
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constància» (Salutació del
sacerdot en els Ritus inicials
de la Missa); finalment, de
compromís apostòlic i de
consagració en relació a
Crist i la seva obra salvadora. Per això, «la Seu Apostòlica i els bisbes la recomanen
i en promouen la renovació
en les seves expressions lingüístiques i iconogràfiques,
en la presa de consciència de
les seves arrels bíbliques i de
la seva relació amb les principals veritats de la fe; en
l’afirmació de la primacia de
l’amor a Déu i al proïsme, en
tant que contingut essencial
de la devoció mateixa» (Directori sobre la pietat popular
i la litúrgia, 172).
En aquesta solemnitat, en el
context del Jubileu extraordinari, el sant pare Francesc

ha volgut posar en el Cor de
Jesús tots els sacerdots, amb
ocasió també dels 160 anys
de la institució de la festa
per part de Pius IX l’any
1856. És oportú que a cada
diòcesi i a cada comunitat,
en aquesta jornada, es promoguin moments d’oració
pels sacerdots, primers dispensadors de la misericòrdia divina però també destinataris d’indulgència per
part de l’únic Pare. Algunes
intencions a la pregària dels
fidels a la Missa, així com
una de les invocacions a les
Laudes i una intercessió a
les Vespres, siguin dedicades
als preveres. En aquest dia, a
les esglésies catedrals de les
diferents diòcesis, es podrà
promoure una vetlla d’oració o un moment prolongat
d’Adoració eucarística en favor del ministeri ordenat, en
la qual prenguin part tant els
laics com els preveres de la
diòcesi mateixa. Per aquest
motiu, és bo que se celebri a
una hora convenient per facilitar la participació del poble de Déu i dels sacerdots.

(Del subsidi Celebrar la Misericòrdia del Pontifici Consell
per a la Promoció de la
Nova Evangelització. Capítol I «L’Any litúrgic», núm. 4).
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