
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’Eucaristia alimenta l’amor al pròxim 
 

Jesús, en la nit de la institució de l’Eucaristia, se cenyí una tovallola i començà a  

rentar els peus als deixebles. “Signe” silenciós i eloqüent a la vegada, i els digué:  

“Estimeu-vos els uns als altres tal com jo us he estimat”.Celebrar l’eucaristia i adorar-la ens 

demana d’estimar els altres. Perquè això succeeixi, cal deixar que Crist sigui realment el nostre 

centre. Quan Ell ocupa el lloc que li pertoca, tota la resta d’ocupacions i persones es posen al 

lloc que els hi correspon. L”altre” passa a ser el pròxim, el germà. 

 

El cristià és un adorador 
 

 

“Els autèntics adoradors adoraran el Pare en Esperit i en Veritat. Aquests són els adoradors 

que vol el Pare. Déu és esperit. Per això els qui l’adoren han de fer-ho en Esperit i en 

Veritat.” 

Jn 4, 21-24 
 

Aquest text emblemàtic sobre l’adoració descriu molt bé la nostra vocació com a cristians i 

adoradors.  

Jesús ensenya com adorar el Pare i ens convida no sols a fer adoració una estona, sinó a ser 

adoradors en esperit i en veritat. Dins l’expressió “en Esperit i en Veritat”, l’esperit es refereix 

a  l’Esperit Sant, i la Veritat es refereix a Crist, el Verb (Jo sóc la Veritat). 

Per això, aquesta expressió vol dir que els autèntics adoradors adoraran el Pare, en la persona 

de Jesucrist, moguts per l’Esperit Sant.  

El lloc per adorar Déu no és un lloc concret, un santuari 

determinat (Jerusalem, Gazirim o altres) sinó a Déu mateix que 

és esperit, a través de Jesucrist en l’Esperit Sant.  

Amb el diàleg amb la Samaritana, Jesucrist es revela com 

l’autèntica aigua, portador de l’aigua viva... Ell és el Salvador 

del món, el Messies, el “lloc” pel nou culte a Déu. Adorant 

Crist, adorem realment a Déu. 

L’adoració, entesa així trinitàriament, és l’expressió del nostre 

baptisme, ja que hem estat introduïts i submergits espiritualment 

en el si de la Santíssima Trinitat. Pel baptisme som fills en el 

Fill, i en Ell, per l’Esperit Sant, som adoradors del Pare. Aquest 

és el significat d’adorar el Pare en “Esperit” i en “Veritat”. 

Aquesta esdevé la vocació del batejat, del cristià, ser adorador 

del Pare en el Fill, per l’Esperit Sant. 

Mn. Ignasi 

 

Adorem Jesús… 
 …Pa de Vida 

Juliol - Agost 2011 

Nº 10 

Pa de la paraula 

Pa de l’Eucaristia 



L’Eucaristia i l’adoració Eucarística són una escola d’amor, perquè 

ens eduquen a  posar Déu en el centre de tot, i totes les altres coses 

queden reorganitzades, i encara que importants, no poden ocupar el 

lloc central de la nostra vida, que pertoca a Déu. L’Eucaristia i 

l’Adoració ens fan vèncer la idolatria de les coses i les persones i a 

estimar amb l’Amor que Jesús ens comunica en aquest sagrament 

d’Amor. 

Estimar el pròxim ha estat posat per Jesús com una conseqüència i 

prioritat del seu Amor manifestat en l’Eucaristia. En aquest 

sagrament ens alimentem dels mateixos sentiments del Cor de 

Jesús, vers la humanitat ferida i necessitada d’amor i salvació. 

 

 

“Vetlleu i pregueu” 

 
En l’oració i especialment en l’adoració vivim el combat de la fe. Lluita contra el propi “jo” o 

l”ego”. La pregària d’adoració suposa un gir de 180º en la manera de concebre l’existència, 

perquè es posa a Déu en el centre. 

Es tracta de canviar la visió “egocèntrica” per una visió “Cristocèntrica”, on Crist és el centre i 

la font creativa dels nostres afectes, manera de pensar o organitzar la vida.  

Es tracta doncs de partir des de Crist i no des del nostre “jo” o els nostres sentiments, gustos o 

volers. 

Cal doncs ben disposar-se a aquest canvi, que podem anomenar purificació, combat, conversió o 

néixer de nou. Serà una lluita contra aquelles tendències o “dimonis”que no ens deixen obeir 

Crist dòcilment. 

Sant Joan de la Creu feia una descripció d’aquest procés amb l’exemple del “tronc llençat al 

foc”: 

“Una vez en medio de las llamas, comienza un lento 

proceso hasta conseguir que toda la humedad salga 

fuera y para ello, las llamas “hacen llorar” al tronco, 

 expulsando el agua que tiene dentro. El tronco se afea 

en un primer momento, 

 con mal olor y totalmente ennegrecido, y de esta forma 

va sacando fuera todo lo que lleva en su interior 

contrario al fuego. Finalmente “purificado de sus 

pasiones”, se convierte en hermosa brasa, que se 

confunde con el fuego, y da calor de vida a toda la 

habitación”. (cf. Noche, libro segundo, 10) 

 

L’adoració eucarística és oració de purificació, ens situa en Crist que és present i ens descentra 

del nostre egocentrisme malaltís. 

 

(Extret de la conferència de Mons. José Ignacio Munilla, zenit.org, 25 juliol 2011) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicacions 

Adoració nocturna 

Cada primer divendres de mes  20:15  escola de pregària 

Proper dia:        2 de setembre               21:15 – 7:00 adoració nocturna 

                             

Horari durant el mes d’agost 

 

- Entre setmana l’església serà tancada 

- Dissabtes: Eucaristia a les 19,30 (amb rosari) 

- Diumenges: Eucaristia a les 13,00 

 

A partir de l’1 de setembre (dijous), horari habitual restablint els torns 

d’adoració. 

El dia 2 de setembre, Escola d’Adoració i Adoració Nocturna 

 


