
Sagrat Cor

Festa del

Del 2 a l’11 de setembrede 2022 a Solivella

INFORMACIONS

OFERIMENT DE DONATIUS: Dimarts dia 6 i dimecres dia 7, de 6 a 8 de 
la tarda; i els dies  8, 9, i 11 de setembre, mitjà hora abans i, durant la 
celebració de les misses, serà col·locada una urna a l’entrada de l’església 
per dipositar els SOBRES repartits prèviament, per la capta de donatius 
destinats a la festa.
ENGALANAMENT DE CARRERS. S’invita al veïnat a engalanar els carrers de 
forma artística, i a posar a finestres i balcons els domassos, i a encendre 
els llums de festa.
CAPELLES. Es demana que els respectius veïnats comuniquin a Alícia 
Ballart o Maria Palau, els motius a representar, per poder fer la respectiva 
pregària en cada capella.
PORTADORS DE LLUM A LA PROCESSÓ. S’invita a tothom que vagi a la 
processó ho faci portant llum ja sigui amb un ciri, llantió o fanalet.
VENDA DE FANALETS. Es disposaran a l’Estanc i a cal Estrivill. També la 
tarda del Sagrat Cor, una hora abans de la processó a la porta de l’església. 
El preu és de 3 euros.
APOSTOLAT i AGRAÏMENT: Les associades de l’Apostolat de l’Oració us 
animen a participar dels actes programats. A la vegada fem extensiu el 
nostre agraïment pel vostre suport i col·laboració en aconseguir l’obra 
de disseny i construcció d’un nou penó a honor del Sagrat Cor. MOLTES 
GRÀCIES, a totes, a tots, als Organismes Oficials, entitats i associacions.
RECONEIXEMENT: El més extens agraïment als veïns que acullen en el seu 
carrer el pas de la processó i, a tothom que fa possible la celebració de la 
festa de Sagrat Cor, i la renovació del Vot de Poble any rere any. 
EXPOSICIONS: Podeu visitar les exposicions a la sala parroquial:

- HOMENATGE A LA CAPSA. El món és una capsa de Rosa Iglesias 
Obrado
- LA VIDA EN ART. SansArt: Color
- RACÓ DEL CÀNTIR, del Pep i la Rosita. Fons de 2.200 càntirs, carrer 
dels Llorac.

COL·LABORACIÓ: Amb la col·laboració de: l’Ajuntament de Solivella, 
Diputació de Tarragona, Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà, Associació 
de l’Apostolat de l’Oració, Associació Cultural Vot de Poble, Associació 
Cultural Cor Parroquial, Associació Pictòrica SansArt, Rosa Iglesias 
Obradó, Racó del Càntir, del Pep i la Rosita. 

FESTA DEL VOT DE POBLE AL SAGRAT COR des de 1743. 
Declarada d’interès comarcal pel Consell Comarcal de la Conca de Barberà.

50è aniversari de la Campana Santa Maria (1972-2022)

Beneïda el dia 9 de setembre de 1972 per Mn. Miquel Barberà, secretari 
general de l’Arquebisbat, essent rector Mn. Josep Maria Solanes

FESTA DEL VOT DE POBLE AL SAGRAT COR des de 1743. 
Declarada d’interès comarcal pel Consell Comarcal de la Conca de Barberà.



DIVENDRES 2

A 2/4 de 8 de la tarda, a l’església
JORNADA CINEMATOGRÀFICA
IMATGES QUE FAN HISTÒRIA: SOLIVELLA
A càrrec de l’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà

DISSABTE 3 

A 2/4 de 8 de la tarda, a l’església
PRESENTACIÓ DEL NOU PENDÓ DE L’APOSTOLAT DE L’ORACIÓ.
amb  CONCERT del Sagrat Cor, a càrrec de la coral  PRADESCOR.

DIJOUS 8

A la una del migdia,

Repic extraordinari de campanes, en record de la campana SANTA MARIA, 
en el seu 50è aniversari de la seva benedicció i pujada al campanar.

A 2/4 de 6 de la tarda, 

Missa de la Nativitat de la Mare de Déu. Celebració en record dels difunts 
del poble.

DIVENDRES 9 

A les 9 del matí: 
Missa primera a càrrec de Joan Francesc Amigó  Bartra, rector de Santa 
Coloma de Queralt i possibilitat de rebre el Sagrament de la reconciliació 
a l’altar del Santíssim.

A les 12 del migdia: 

SOLEMNE CONCELEBRACIÓ DE L’EUCARISTIA, presidida per  Mons. Joan 
Planellas i Barnosell, Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat, 
acompanyat del Rvdm. P. Octavi Vilà i Mayo, Abat de Poblet,  de Mn. Adam 
Safianczuk, rector de Solivella, i demés sacerdots. Sostindrà el cant  el Cor 
Parroquial de Solivella.

OFRENA I BENEDICCIÓ DEL NOU PENDÓ l’associació de  l’Apostolat de 
l’Oració.

A la sortida d’Ofici,

Ofrena floral a la Mare de Déu de la façana.

I tot seguit, 

brindis festiu del Sagrat Cor

A 2/4 de 9 del vespre: 

SOLEMNE PROCESSÓ DEL VOT DE POBLE,  en honor al Sagrat Cor de Jesús. 
Amb la col·laboració de tot el poble. 
Acompanyarà la BANDA DE MUSICA VERGE DE LA SERRA DE MONTBLANC, 
COR PARROQUIAL I GANXETS, GRALLERS DEL BAIX CAMP.
En arribar a la plaça Major, Acte de Consagració al Sagrat Cor i Benedicció 
Solemne.
A l’interior del temple parroquial, Reserva de l’Eucaristia. 
El grup de grallers Ganxets, interpretaran el toc d’ofertori dels Triquelis 
(Solivella, 1790-1933)

DISSABTE 10

A les 6 de la tarda, a la rectoria: 

Berenar de la padrina amb XOCOLATA A LA TASSA per llepar-hi els dits i, 
més coses 

A les 8 de la tarda, a l’església 

CONCERT DE LA LLUM

DIUMENGE 11

A la 1 del migdia: 

MISSA SOLEMNE del 13è aniversari de la dedicació del temple parroquial i, 
comiat del nostre rector Mn. Adam Safianczuk.

SALUTACIÓ

“Déu ha donat prova de l’amor que ens té, perquè Crist va morir per 
nosaltres quan encara érem pecadors” (Rm 5,8)

Amb aquestes paraules tretes de la segona lectura de la solemnitat del 
Sagrat Cor de Jesús del cicle C que llegim aquest any St. Pau ens recorda 
com Déu ens estima. És l’amor tan sublim que “no va plànyer el seu propi 
Fill, sinó que el va entregar per tots nosaltres”. (Rm 8,32) Molta gent ni està 
capaç assumir aquest amor que tan ultrapassa el nostre concepte humà 
de l’amor interessat. El Sagrat Cor de Jesús és un signe visible d’aquest 
amor. La devoció del Sagrat Cor ens ajuda a percebre l’amor de Déu a 
les nostres vides. Qui accepta l’amor de Déu interiorment, és configurat 
i afaiçonat per ell. La persona viu aquesta experiència de l’amor de Déu 
com una crida a la qual ha de respondre. Els dons rebuts del costat obert 
del Crist Crucificat, del qual van brollar “sang i aigua”, fan que la nostra 
vida sigui també per als altres font de la qual brollen “rius d’aigua viva”. 
L’experiència de l’amor inspirada pel costat traspassat del Redemptor ens 
omple de confiança indefallent, i ens protegeix del perill de replegar-nos 
en nosaltres mateixos, ja que ens fa més disponibles a una vida de servei i 
donació, a una vida per als altres. La resposta al manament de l’amor es fa 
possible només a través de l’experiència d’aquest amor, que ja abans ens 
ha donat Déu. El culte de l’amor que es fa visible en el misteri de la Creu, 
eficaçment present en tota celebració eucarística, constitueix per tant el 
fonament perquè puguem transformar-nos en persones capaces d’estimar 
i de donar-nos. Aquest obrir-se a la voluntat de Déu s’ha de renovar en tot 
moment, ja que també diu Benet XVI, “l’amor no està mai acabat i complet”.

La mirada de fe i de confiança envers el costat traspassat per la llança, 
on resplendeix la inesgotable voluntat de salvació per part de Déu, no es 
pot considerar una forma passatgera de culte o una devoció menor o poc 
valuosa: l’adoració de l’amor de Déu segueix essent imprescindible per a 
una relació viva amb Déu. Visquem-la, diguem sovint: “Sagrat Cor de Jesús, 
en Vós confio!” i trobarem que la vida, les penes i sofrences, els moments 
de solitud o de dificultat... se’ns tornen diferents. Amb l’amor de Jesucrist, 
tot ho podem!

Mn. Adam Safianczu. Rector 


