
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adorem Jesús… 
 

Desembre 2010 
Nº 3 Comunicacions 

Horaris 

Eucaristia: 
de dilluns a dissabte, a les 19:30 

diumenges, a les 13:00 

Sant Rosari: 
de dilluns a dissabte, a les 19:00 

Exposició del Santíssim: 
de dilluns a divendres, 

de 8:00 a 21:00 

Confessions: 
de dilluns a dissabte,  

de 18:30 a 19:30 

…Pa de Vida 
Pa de la paraula 

Un anunci joiós 

“Que en són, de bonics, els peus dels missatgers de bones  

noves que anuncien la salvació” (Is 52,7) 

 

Agraïm Déu que ens envia els seus missatgers, amb un anunci joiós que ens 
porta la salvació. 

El Papa Benet XVI ens ha visitat al novembre, enviat per Déu ens ha parlat 
de la salvació, la bellesa, el respecte a la vida… hem vist la bellesa de la 
Sagrada Família, de la santedat d’en Gaudí, de la fe i la vida cristiana, de les 
obres de caritat (Nen Déu)… realment ens ha animat i confirmat en la fe. 

Podem dir d’aquesta visita “Que en són, de bonics, els peus dels missatgers 
de bones noves que 
anuncien la salvació”. 
Comencem l’advent que 
ens prepara i porta al 
Nadal. És precisament 
Isaïes, com a missatger 
de l’advent, qui prepara 
el nostre cor, profeta 
d’esperança, de futur, 
ens mou a obrir-nos de 
nou a la vinguda del 
Messies. 
És un temps 
d’esperança, d’obertura,  

 

Contacte:   ignasice@gmail.com 
936118243 

 
Pl. Dr. Robert, 3 
08202 Sabadell 

 

Gràcies al compromís de molts adoradors que cada setmana viuen el seu 
“torn d’adoració” amb una hora assignada, moltes persones poden trobar-
se amb el Senyor i rebre’n els fruits. 

Si coneixeu persones que es puguin afegir a algun torn, per reforçar-lo, no 
dubteu a proposar-li, sobretot pel bé que li podem fer. 

Adoració nocturna 

Cada primer divendres de mes  20:15  escola de pregària 
Propers dies:       3 de desembre            21:15 – 7:00 adoració nocturna 
                                  7 de gener 

Festius: 9:00, 12:00 i 20:00       Feiners:   7:55, 11:30 i 20:00 (dimarts i dijous) 
                                                                    19:30 (vigílies) 

Adoració Eucarística: dijous de 19:00 a 20:00 

ESGLÉSIA DE L’IMMACULAT COR DE MARIA 

PARRÒQUIA DE SA9T FELIU 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Vetlleu i pregueu” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Eucaristia i l’Advent 

La paraula Advent ve del llatí “Adventus”, que tradueix la paraula grega 
“Parusia”. L’Església primitiva ho entenia com l’expectativa de la vinguda 
gloriosa del Crist (al final dels temps i personalment per a cadascú, a la fi de la 
vida terrenal). 

En cada Eucaristia vivim l’advent, per això  després de la consagració del pa i el 
vi preguem: “Esperem el vostre retorn, Senyor Jesús”. 

Vivim la fe orientats cap al futur, esperant aquell que vindrà. Reconeixem 
d’alguna manera, que si Déu està absent, la nostra existència emmalalteix, perd el 
fonament, quedem mancats de sentit, buits, i no podem subsistir. 

Quan Crist estarà plenament present, estarem plenament salvats i en pau. Així  

 

la nostra mirada no s’adreça únicament al passat recordant un fet històric, el 
Crist que va venir. Mirem al Crist que ve avui a trobar-nos,      
i mirem el Crist que vindrà plenament. Vivim la Fe en el avui obert al demà. 
La Paraula de Déu durant l’advent ens prepara i ens envia els seus missatgers. 

Isaïes, Joan Baptista, la Verge Maria, els àngels, els pastors, son missatgers de 
l’advent i del Nadal. 

“Tant de bo que avui escolteu la seva veu: no enduriu els vostres cors” (Sl 94, 
7-8). 

 

Déu es fa infant per 9adal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dels nens aprenem la seva capacitat d’admiració, de sorprendre’s i deixar-se 
impressionar per l’inesperat. 

Ens cal treballar aquesta actitud interior de l’esperança sense límits, de no posar 
obstacles a l’acció de Déu… d’esperar l’inesperat. 

Per això Jesús ens diu: “Si no us feu com els infants no entrareu pas en el Regne 
de Déu”. 

Aprenguem aquesta actitud d’infància espiritual de Josep, Maria, els pastors. 
D’esperar l’inesperat per viure l’alegria del Nadal. 

doncs, cada vegada que celebrem 
l’Eucaristia acostem el retorn del Crist, 
perquè la manifestació plena de Crist en 
mi i en la història humana encara està 
pendent.  

Per això, de cor, diem: “Esperem el 
vostre retorn, Senyor Jesús”. 

 

Pa de l’Eucaristia 


