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Pa de la paraula

“Jo sóc el Pa de Vida”     Jn 6,35

Jesús és vida i dóna vida, qui creu
en Ell participa de la vida veritable.
En el verset 51, Jesús dirà: “Jo sóc
el pa viu baixat  del cel. Qui menja
aquest pa, viurà per sempre”.

Aquesta publicació que tens a les mans comença avui un camí que vol ajudar-nos
a aprofundir en la vida cristiana, en l’oració i a descobrir el gran do que se’ns ha
fet en l’Eucaristia i en l’adoració del Santíssim Sagrament. Vol ser també un mitjà
senzill de comunicació entre els adoradors.
També ens ajudarà a descobrir aquesta gràcia de l’adoració i a viure aquesta
“hora d’adoració” amb vocació de servei al món i a l’Església.

Comencem doncs amb el desig de que agradi, ajudi i poguem donar als altres el
que hem rebut de Déu. Ho posem tot en mans del Cor Immaculat de la Verge
Maria. “Déu vos Salve Maria, plena sou de gràcia...”

Mn. Ignasi

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

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

(Aquesta secció estarà dedicada a un comentari Bíblic, per això s’anomena
Pa de la Paraula, i vol nutrir la nostra ànima tal i com diu el Senyor:
“l’home no viu només de pa, sino de tota paraula que surt de la boca
de Déu”)

Comunicacions
(Aquesta secció de comunicacions i informacions, contindrà
activitats properes i aspectes concrets a ressaltar per tots els adoradors)

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

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

Escola d’adoració

Cada primer divendres de mes
Proper dia: 1 d’octubre

Aquest curs
comencem
l’ADORACIÓ
NOCTURNA ,
durant tota la nit,
una vegada al mes.

El primer dia serà
l’1 d’Octubre

Diumenge
 24 d’octubre

a les 18:00

Vetlla d’oració i rosari
al Santuari de la Salut

Horaris

Contacte:    ignasice@gmail.com
936118243

Pl. Dr. Robert, 3
Sabadell



Pa de la Eucaristia

“Vetlleu i pregueu”

10 raons per decidir-nos a l’adoració

1.   Perquè només Déu és digne de rebre tota la nostra lloança i la nostra
       adoració per sempre.

2.  Per donar gràcies a Déu per tot allò que ens ha donat des d’abans que
      existíssim.

3.   Per entrar en el secret de l’amor de Déu, que se’ns revela quan estem al
      seu davant.

4.   Per intercedir per tota la humanitat.

5.   Per trobar repòs i deixar-nos refer pel Senyor.

6.   Per demanar perdó pels nostres pecats i els del món sencer.

7. Per pregar per la pau i la justicia en
    el món i per la unitat de tots els cristians.

8. Per demanar el do de l’Esperit Sant
     que necessitem per ser capaços d’anunciar
   l’Evangeli a la gent del nostre temps.

9. Per pregar pels nostres enemics i per
      tenir la força d’estimar-los.

10. Per guarir de les nostres malalties, físiques
   i espirituals i tenir força per resistir
      el mal.

(Aquesta secció de Vetlleu i pregueu estarà dedicada a la pregària en un sentit
ampli, i vol ajudar a familiaritzar-nos amb les formes, continguts, actituds
i dificultats de l’oració)

Ens diu el Concili Vaticà II (D.V. Nº 21), que Jesús ens alimenta amb dues
taules, la taula de la Paraula (Biblia) i la taula de l’Eucaristia.
Amb el Pa de la Paraula i de l’Eucaristia sacia la nostra fam i la nostra
set, és un vertader aliment per a la nostra ànima, perquè és un pa viu,
que ve de Déu mateix, del cel.

El títol d’aquesta publicació, “Adorem Jesús... Pa de Vida”, ens mou a
adorar, a reconèixer, a alimentar-nos d’Aquell que és present en
l’Eucaristia i la Paraula.

(Aquesta secció Eucarística, Pa de la Eucaristia, ens permetrà entrar més
en l’espiritualitat eucarística, a través de textos del magisteri, la
liturgia, els sants, etc...)

El catecisme ens parla de les diferents presències de Crist, i especialment
en les espècies eucarístiques del pa i el vi transformats...

1373. “El Crist Jesús, el qui va morir, més ben dit, el qui fou ressucitat,
el qui està a la dreta de Déu, el mateix que intercedeix per
nosaltres” (Rm 8, 34) és present de moltes maneres en la seva Església:
en la seva Paraula, en la pregària de l’Església, “on n’hi ha dos o tres
de reunits en el meu nom” (Mt 18, 20), en els pobres, els malalts, els
presos (Mt 25, 31-46), en els sagraments dels quals és l’autor, en  el
sacrifici de la missa i en la persona del ministre. Però sobretot és
present sota les espècies eucarístiques”.

1374. El mode de presència del Crist sota les espècies eucarístiques és
únic. Eleva l’Eucaristia per damunt de tots els sagraments i en fa
“com la perfecció de la vida espiritual i el terme al qual tendeixen tots
els sagraments”. En el santíssim sagrament de l’Eucaristia “es contenen
veritablement, realment i substancialment el Cos i la Sang juntament amb
l’ànima i la divinitat de nostre Senyor Jesucrist, i, per tant, el Crist tot
sencer”. “Aquesta presència s’anomena “real”, no en exclusivitat, com si
les altres presències no fossin “reals”, sinó per excel·lència, ja que és
substancial i per ella el Crist, Déu i home, es fa present tot sencer”.


