
“Realment el Senyor ha ressuscitat i s’ha aparegut a Simó!”  

Lc 24,34 
 

Els quatre evangelis donen testimoni amb diversos textos de la Resurrecció del Senyor, del sepulcre buit i 

de les aparicions del Senyor als deixebles. Solament l’evangeli de Lluc descriu l’aparició de Jesús 

Ressuscitat als deixebles d’Emmaús.  

El text de Lc 24, 13-35 descriu el camí de dos deixebles que s’allunyaven 

de Jerusalem, feien camí cap a Emmaús, tristos i decebuts per la mort de 

Jesús. Després de la mort de Jesús havien perdut l’esperança, 

“abandonaven”, se’n tornaven a casa. Vivien derrotats pels esdeveniments, 

els mancava la fe en el seu cor. No havien cregut a alguns que deien que el 

sepulcre era buit i que l’havien vist. No els va servir el testimoni rebut, però 

Jesús els sortí al pas en el camí i els digué: “Feixucs d’enteniment i de cor 

per a creure tot el que havien anunciat els profetes!” 

Jesús prengué temps amb ells i els explicà tots els passatges de l’Escriptura 

que es referien a Ell i després els celebrà l’Eucaristia. Al partir el pa, se’ls 

obriren els ulls i el van reconèixer, viu i Ressuscitat. Van tornar camí enrere 

per proclamar: “Realment el Senyor ha ressuscitat i s’ha aparegut a Simó!” 

 

Pregària: 

Senyor, Jesús, dóna’ns un cor obert i disposat perquè s’abrusi i cremi mentre ens obres el sentit de les 

Escriptures. 

Senyor, dóna’ns ulls oberts, mirada de fe per reconèixer-te quan avui ens parteixis el pa Eucaristia. 

Senyor, queda’t amb nosaltres durant el temps pasqual... i sempre!!! 

 

Mn. Ignasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que la celebració Eucarística es converteixi en adoració... i presència del 

Ressuscitat 

Extret del missatge del Cardenal Piacenza (prefecte de la Congregació per al Clergat) a tots els 

sacerdots del món el Dijous Sant, 2011 

El Cardenal en aquesta carta vol transmetre el missatge de redescobrir l’Eucaristia com un acte 

d’adoració a Déu. No és suficient la recuperació de l’adoració abans o després de l’Eucaristia, 

cosa important i recomanable, sinó que és necessari que la mateixa Eucaristia es converteixi en 

adoració. 

De fet l’Eucaristia és el culte perfecte, perquè en Ella, Crist mateix adora i lloa al Pare. Celebrar 

i Adorar l’Eucaristia no són dos maneres diferents de viure el “culte eucarístic”. 

Adorem Jesús… 
 …Pa de Vida 
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Pa de la paraula 

Pa de l’Eucaristia 



¡Es celebra l’Eucaristia, adorant-la i se l’adora celebrant-la! 
 

Presència del Ressuscitat en l’Eucaristia 

En l’Eucaristia estan presents tots els misteris de la nostra fe que hem celebrat aquests dies (el 

dijous Sant –sopar-, el sacrifici de Crist a la Creu i la seva Resurrecció). 

L’esdeveniment de la Resurrecció fa possible la seva Presència real en l’Eucaristia.El qui està 

present en la Santíssima Eucaristia, celebrada i adorada, és exactament el Ressuscitat. No 

solament el Verb encarnat, sinó Verb encarnat i Ressuscitat.  

 

Celebrant i adorant l’Eucaristia, nosaltres celebrem i adorem al Ressuscitat! 

Amb els ulls de la fe, veiem el Crist Ressuscitat i Ell ens atrau vers si mateix, fins a fer-nos 

participar de la intimitat de la seva Vida divina trinitària, a través de la Santa Comunió. 

 

 

“Vetlleu i pregueu” 

 
Sant Alfons Mª Ligorio 

(Extret de les catequesis sobre Doctors de l’Església de Benet XVI en les audiències dels 

dimecres. 30 marc 2011, zentit.org) 

 

Aquest Sant ha sobresortit per les missions que feia 

d’evangelització i catequesi entre la gent més pobre dels barris 

napolitans. Plens de vicis i accions criminals, ell amb paciència els 

ensenyava a resar i els animava a millorar la seva forma de vida. 

Nascut a Nàpols el 1696, exercí esplèndidament l’advocacia, fins 

que la seva ànima assedegada de Déu i de perfecció, abandonà la 

professió i abraçà el sacerdoci.  

 

 

Ell insisteix molt en la necessitat de l’oració que permet obrir-se a la gràcia de Déu per complir 

la voluntat de Déu en la vida quotidiana i aconseguir la pròpia santedat.  

“Déu no nega a ningú la gràcia de l’oració, amb la que s’obté l’ajuda per poder vèncer tota 

concupiscència i tota temptació” 

“Dic i repeteixo i repetiré sempre que tota la nostra salvació està en pregar”. Posteriorment 

això es va resumir en l’axioma “quien reza se salva”. 

Entre les formes d’oració aconsellades fervorosament per Sant Alfons, destacava la visita al 

Santíssim Sagrament o com diríem avui, l’adoració, breu o prolongada, personal o comunitària, 

davant l’Eucaristia.  

“Certament entre totes les devocions, aquesta d’adorar a Jesús sagramentat és, després dels 

sagraments, la més estimada per Déu i la més útil per nosaltres... Oh, quina delícia estar 

davant l’altar amb fe... presentant les nostres necessitats, com fa un amic a un altre amb qui 

té total confiança!” 

La pietat de Sant Alfons va ser també molt Mariana. Il·lustrarà el seu paper en la història de 

Salvació, associada a la Redempció, mitjancera de gràcia, Mare, Advocada i Reina. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoració nocturna 

Cada primer divendres de mes  20:15  escola de pregària 

Propers dies:      6 de maig                 21:15 – 7:00 adoració nocturna 

                          3 de juny 

Romiatge al Santuari de la Salut dels Adoradors, el 15 de Maig. 

Us hi esperem!! (Cal apuntar-se al dinar i si es va en autocar) 

 

 

Comunicacions 


