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El 8 de juliol de 2016, el papa Francesc va autoritzar que es     
promulgués el Decret que reconeix el martiri dels set Missioners 
del Sagrat Cor, assassinats el 29 de setembre de 1936 a Serinyà 
(Girona). Els set màrtirs van viure la seva vocació a la vida       
consagrada treballant amb senzillesa i entrega al servei de la  
formació humana i espiritual al Seminari Menor dels Missioners 
del Sagrat Cor a Canet de Mar.

Cerimònia de beatificació

La beatificació tindrà lloc el 6 de maig de 2017 a la Catedral de 
Girona i serà presidida pel cardenal Angelo Amato, prefecte de 
la Congregació per a les Causes dels Sants.

Els Missioners del Sagrat Cor són una congregació religiosa      
fundada l’any 1854 pel sacerdot francès Julio Chevalier. A dia 
d’avui està estesa per tot el món, compta amb més de 1.500 
membres i està present en 50 països dels cinc continents.

Missió

Anunciar l’amor de Déu manifestat en l’amor de Crist.               
Desenvolupen la seva missió en països de missió, evangelitzant, 
a nivell parroquial, educatiu, en l’acompanyament de pobres,  
malalts i marginats, i en la promoció de la justícia i la pau.

BEATIFICACIÓ
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MISSIONERS 
DEL SAGRAT 
COR



ANTONIO ARRIBAS HORTIGÜELA

Nascut el 29 d’abril de 1908 a Cardeñadijo (Burgos), va fer els seus primers 
vots religiosos el 30 de setembre de 1928 i va ser ordenat sacerdot el 6     
d’abril de 1935. Amb poc més d’un any de sacerdoci, el seu primer i únic 
destí va ser com a professor-formador al Seminari Menor de la Congregació 
a Canet de Mar. Era una persona servicial que desenvolupava amb gran 
competència l’administració de la Comunitat i del Col·legi.

ABUNDIO MARTÍN RODRÍGUEZ

Nascut el 14 d’abril de 1908 a Villaescusa de Ecla (Palència), va fer la seva 
primera professió el 8 d’octubre de 1925. Va ser ordenat sacerdot el 19 de 
desembre de 1931. Alumne durant cinc anys en el mateix Seminari Menor 
de Canet de Mar, havia completat la seva formació religiosa a Chateau    
Gombert (França), Barcelona i Logronyo. Era un bon organista. 

JOSÉ VERGARA ECHEVARRÍA

Nascut el 18 de juny de 1908 a Almándoz (Pamplona). Va fer la seva          
primera professió religiosa el 30 de setembre de 1927 i va ser ordenat       
sacerdot el 24 de febrer de 1934. Era ex alumne del Seminari de Canet de 
Mar. Professor de Ciències Naturals i Matemàtiques. Noble en el tracte,      
servicial, senzill i conciliador. Constant i exemplar en la seva vida de pietat.

JOSÉ‑ORIOL ISERN I MASSÓ

Nascut el 16 de juny de 1909 a Vilanova i La Geltrú (Barcelona). Va fer els 
seus primers vots religiosos el 4 de gener de 1927 i va ser ordenat sacerdot 
l’1 d’abril de 1933. En acabar els estudis primaris al Seminari de Canet de 
Mar, va anar a Lovaina (Bèlgica) a fer un any de Noviciat. Va tornar a         
Espanya per completar la seva carrera i formació amb els estudis superiors. 
Era professor de Dibuix. Era una persona amb una gran bondat personal i 
entusiasme per la vida missionera.

ELS SET RELIGIOSOS
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GUMERSINO GÓMEZ RODRÍGUEZ

Nascut el 15 d’octubre de 1911 a Benuza (León). Va fer la primera professió 
religiosa el 8 de desembre de 1929 i la professió perpètua el 8 de desembre 
de 1935. S’encarregava de l’hort i la granja de la comunitat. Religiós            
observant, unit a una gran alegria i senzillesa. 

JESÚS MORENO RUIZ

Nascut el 13 de gener de 1915 a Osorno (Palència). Va fer els seus primers 
vots religiosos el 25 de gener de 1934. Va cursar els estudis inicials al        
Seminari Menor de Canet de Mar. S’encarregava de la cuina de la comunitat 
i era una persona amb una profunda vida interior.

JOSÉ DEL AMO Y DEL AMO

Nascut el 12 de juny de 1916 a Pumarejo de Tera (Zamora), va fer els         
primers vots religiosos el 8 de setembre de 1934. S’ocupava de les feines de 
l’hort. En l’aspecte religiós, mostrava una intensa vida de pietat. Gran esperit 
de servei i fidel.
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