
Promeses del 
Sagrat Cor a les 

famílies

Consagració 
de la familia al 

Sagrat Cor 
de Jesús

Us convidem a provar aquesta 
«renovació  familiar»:                   

La consagració 
al Sagrat Cor de Jesús.   

Feu la prova! 
Val la pena! "Tots els que es consagrin a 

aquest Sagrat Cor no es 
perdran mai: i com és la font de 
totes les benediccions, les 
vessarà en abundància en tots 
els llocs on la imatge del meu 
Cor sigui exposada i venerada; 
per aquest mitjà unirà les 
famílies desunides i assistirà i 
protegirà les que tinguin alguna 
necessitat .

(Jesús a Sta. Margarida Mª)

PROMOU
- Apostolat de l’Oració
 C/ Jonqueres 18, 8º C  08003 Barcelona  
tf: 935016767 mb: 679829272, 
apostoladooracion@gmail.com 

- Schola Cordis Iesu - Balmesiana
C/ Duran i Bas 11,  08002 Barcelona
tf: 933174733
ramonorlandis@gmail.com 2019



DIU EL PAPA FRANCESC:

LA CONSAGRACIÓ 
AL COR DE JESÚS

"El futur de la humanitat passa per 
la família. Sigueu exemple viu 
d’amor, de perdó i atenció! Sigueu 
santuaris de respecte a la vida! 
Aixequeu-vos amb Jesús i Maria, i 
seguiu el camí que el Senyor traça 
per a cada un de vosaltres".

Jesús, en la seva infinita misericòrdia, va 
prometre a les famílies que es consagrin 
al seu Cor totes les benediccions i la 
felicitat eterna.

La paraula consagració ve de 
«sagrat». És fer una cosa sagrada 
o santa, per la seva dedicació o 
lliurament a Déu.
La consagració al Cor de Jesús és un 
lliurament al Fill de Déu, Jesús, que 
en el seu Cor ens ofereix el signe del 
seu amor. És així una consagració a 
l’amor de Crist i de Déu.
Consagrar, doncs, és lliurar 
voluntàriament a Déu alguna cosa 
perquè sigui seva. Déu ha creat els 
homes lliures, i vol que lliurement 
li oferim les nostres persones

(Sri Lanka, 16 gener 2015)

CONSAGRACIÓ DE LA 
FAMÍLIA AL COR DE JESÚS

La consagració principalment és 
personal. Ara bé, en la societat hi ha, 
com és ben sabut, persones físiques, i 
morals o jurídiques. La principal 
persona moral natural és la família, 
cèl·lula bàsica de la societat sencera, i 
anterior a altres societats també 
naturals, com la reunió de famílies en 
clans, tribus, nacions ... 
La família es compon del matrimoni, 
un home i una dona units legítimament 
per l’amor, i dels fills que neixen d’ells. 
Per això, Déu vol que se li consagrin no 
només les persones, els individus, sinó 
també les famílies. Així doncs, quan el 
pare i la mare amb els seus fills es 
consagren lliure i voluntàriament al 
Cor de Jesús, es lliuren a la cura 
amorosa del Cor de Déu.

Cor de Jesús en tu confio


