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Pa de la paraula

Eucaristia:
de dilluns a dissabte, a les 19:30
diumenges, a les 13:00

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

Comunicacions

Exposició del Santissim:
de dilluns a divendres,
de 8:00 a 21:00

Confessions:
de dilluns a dissabte,
de 18:30 a 19:30

Adoració nocturna

Cada primer divendres de mes          20:15: Escola de pregària
  Propers dies: 5 de novembre         21:15-7:00: adoració nocturna
                        3 de desembre

Horaris

Contacte:    ignasice@gmail.com
936118243

Pl. Dr. Robert, 3
08202   Sabadell

“Va passar tota la nit pregant Déu.” Lc 6, 12

“Després d’acomiadar-los va pujar tot sol a la muntanya a pregar. Al
vespre encara era allà tot sol.” Mt 14, 23

Jesús prega al temple, a la muntanya, amb els deixebles, al carrer enmig de
la gent, a la creu... però sovint es retirava a un lloc apartat, en la solitud,
preferentment de nit.
La tradició de l’Església sempre ha valorat la nit com a lloc de pregària, de
vetlla, d’encontre amb l’Amic i l’Espòs.

Quan tota l’activitat del dia s’atura, el nostre cor s’asserena, vetlla en la nit
sense dormir.
Nosaltres aprenem a pregar veient Jesús pregant, adorem en la nit
per acompanyar Jesús, i mirar de comprendre’l i d’imitar-lo en
la seva pregària nocturna.

En la nit de Getsemaní, Jesús
pren Pere, Jaume i Joan i els
demana que vetllin amb Ell.

“Quedeu-vos aqui i vetlleu
amb mi”  Mt 26, 37

El sentit de l’adoració nocturna
neix del mateix evangeli en

Visquem aquest aconteixement de
gràcia com adoradors:

- agraïnt-ho a Déu

- demanant en l’oració per a què
  tot vagi bé, i hi hagi moltes gràcies
  i benediccions en aquest viatge
  apostòlic.

Papa Benet XVI a Barcelona. Consagració de la Sagrada Familia



Pa de la Eucaristia

“Vetlleu i pregueu”

En el temple del Cor de Maria de Sabadell el sagrari es troba al bell mig
dela representació d’un foc amb tres flames, i la presència poderosa
del Senyor Sagramentat.
Adorem les Tres Persones de la Trinitat, que constitueixen el Foc de la
Vida i de l’Amor, un foc amb tres flames. Aquest foc no el trobem, com
Moisès, al desert en un esbarzer incandescent, el trobem i adorem en
la humanitat de Jesús, que és el santuari de la Divinitat, el quan tenim
sempre present en l’Eucaristia.

aquest desig de viure la pregària de Jesús. Pregària d’intimitat amb el Pare,
d’intercessió pel món, d’amor sacrtificat i ofert per tots.
Pregant de nit, tindrem present tanta gent que en la nit sofreix, viu en la
fosca, la solitud, el pecat o la buidor.

Mn. Ignasi

En la pràctica, adorar Jesús
Sagramentat és rendir culte
a l’Eucaristia, és vetllar
devotament el Santíssim
Sagrament exposat sobre
l’Altar, perquè és el mateix
Jesús, Déu vertader, en cos,
ànima, sang i divinitat.
Jesús, en instituir l’Eucaristia
aquell Dijous Sant, va decidir
romandre amb nosaltres per
sempre en les sagrades

espècies del pa i del vi, per renovar així cada dia el seu sacrifici d’amor. Ell
ens estima amb amor etern i, de manera contínua, està renovant el
sacrifici de la creu, dia a dia, amb tota la seva grandesa i eternitat per amor
als homes.
Adorem Crist en l’Eucaristia per mostrar-li el nostre respecte i la nostra
gratitud, perquè l’estimem i el necessitem.

P. Miquel Peix A.C.S.

“En una noche oscura,
con ansias, en amores inflamada,

¡oh dichosa ventura!,
salí sin ser notada,

estando ya mi casa sosegada;

en la noche dichosa,
en secreto, que nadie me veía

ni yo miraba cosa,
sin otra luz y guía

sino la que en el corazón ardía.

¡Oh noche que guiaste!,
¡oh noche amable más que la alborada!,

¡oh noche que juntaste
Amado con amada,

amada en el Amado transformada!

Quedéme y olvidéme,
el rostro recliné sobre el Amado,

cesó todo y dejéme,
dejando mi cuidado

entre las azucenas olvidado.

Sant Joan de la Creu

“La crida a la santedat és acollida i pot ser cultivada sols en el silenci de
l’adoració, davant la infinita trascendència de Déu”.

“Tots tenim necessitat d’aquest silenci carregat de presència adoradora”

Joan Pau II (VC-38)


