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Descobrir la grandesa de l’adoració eucarística 
 
 
Aquesta exposició breu sobre l’adoració eucarística pretén ser una petita 
ajuda per descobrir novament, amb ulls nous, el regal que tenim en 
l’Eucaristia i l’adoració, tresor que Déu ha fet a la seva Església.  Volem 
acollir-ne tot el significat i les conseqüències pràctiques per la vida. 
 

L’adoració eucarística és escola d’oració, perquè aprenem a recollir-nos en 
la Seva presència sacramental; en la pregària cor a cor, fem atenció amorosa 
a Ell. 
 

En el segle XXI les comunitats cristianes han d’esdevenir escoles d’oració, 
on s’aprèn a pregar, lloc d’encontre i contemplació del rostre de Crist i des 
d’on vivim la comunió. (cf. N.M.I Joan Pau II) 

 
“És bo estar amb Ell i, reclinats sobre 

el seu pit com el deixeble estimat (cf 

Jn 13,25) sentir-se afectat per l’amor 

infinit del seu Cor. Sí, en la nostra 

època, el cristianisme ha de distingir-

se sobretot per “l’art de l’oració”. 

Com no experimentar la necessitat 

renovada de quedar-se llargament en 

adoració espiritual, en adoració 

silenciosa, en actitud d’amor, davant 

de Crist present en el Santíssim 

Sagrament? Moltes vegades, germans 

i germanes, jo he fet aquesta 

experiència i he rebut força, 

consolació i recolzament.” (EE nº 

25, Papa Joan Pau II) 
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L’eucaristia: "Feu això en memòria meva" 
 
 

La pregària cristiana per excel·lència és l’Eucaristia, que Jesús va instituir i 

ens va donar en  l’últim sopar,  com a aliment i com a memorial de la seva 

mort i resurrecció per a la salvació del món. "Preneu, mengeu-ne; això és el 

meu cos". Ell mateix ens parlà del pa, com a presència del seu cos, de la seva 
persona. 

 

L’Eucaristia és alhora aliment, sacrifici que salva i presència viva del Crist. 

Per a nosaltres sempre serà un gran misteri de fe, difícil d’expressar amb 

paraules perquè és sempre infinitament més del que en puguem dir: 

 

 

 

 
 

 

A través de la missa, pel poder de 

l’Esperit Sant, estem revivint, 

actualitzant el sacrifici de Crist a la 

creu, i la seva Resurrecció. Cada 

vegada que celebrem l’Eucaristia fem 

present en el temps d’avui aquesta 

acció salvadora de Déu que 
s’expressa amb gestos i paraules 

concretes en la celebració. 

 

L’eucaristia sempre ha de ser 

redescoberta com a misteri i realitat 

viva, com acció de Déu que ens 

demana de ser acollida amb 

admiració, contemplació i adoració. 

“La vista, el tacte, el gust, són aquí enganyosos; sols queda la fe 

en la teva Paraula” (Himne Adoro Te Devote de St. Tomàs 

d´Aquino) 
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“L’Església viu de l’Eucaristia, que conté tot el bé espiritual de l’Església, 

Crist mateix, el Pa de Vida, per la seva carn dóna la vida als homes per 

l’Esperit Sant. La mirada de l’Església s’adreça contínuament al seu 

Senyor, present en el Sagrament de l’altar, en el que hi descobreix la plena 

manifestació del seu immens amor.” (Encíclica Ecclesia de 

Eucharistia,EE nº 1, Joan Pau II) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

“Sagrament de caritat, la Santíssima Eucaristia és el do que Jesucrist 

fa de sí mateix, revelant-nos l’amor infinit de Déu per cada home.” (ex. 

apos. SC nº 1, Benet XVI) 

 

“El sant sacrifici de la Missa 

és la més sublim de les 

oracions. Jesucrist s’ofereix al 

Pare, l’adora, li dóna gràcies, 

l’honora i li suplica a favor de 

la seva Església, dels homes, 

els seus germans i dels pobres 

pecadors.” (San Pedro 

Julián Eymard) 
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L’adoració, com a prolongació de l’Eucaristia 
 

 

En l’adoració eucarística es continua i s’aprofundeix el que s’ha celebrat en 

l’Eucaristia. 

 En l’adoració silenciosa davant Crist es pren consciència de la grandesa de 

l’eucaristia i se’n reben els seus fruits. 

 
 

“En efecte, en l’Eucaristia el Fill de Déu ve a trobar-nos i desitja unir-se a 

nosaltres; l’adoració eucarística no és sinó la continuació òbvia de la 

celebració eucarística, que és en ella mateixa l’acte més gran d’adoració 

de l’Església. Rebre l’Eucaristia significa adorar Aquell a qui rebem.” 

(Exhortació apostòlica “Sacramentum Caritatis nº 66, Benet 

XVI) 
 

 
 

 

“L’adoració fora de la Santa Missa 

perllonga i intensifica allò que s’ha 

esdevingut en la mateixa celebració 

litúrgica. En efecte, només en l’adoració 

pot madurar una acollida profunda i 

veritable." (SC nº  66, Benet XVI) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

“Fa  falta tot el dia per preparar-se per 

la missa i tot un dia per viure d’ella.” 

(P. Pío de Pietrelcina) 
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L’adoració eucarística, fruits personals i comunitaris 
 
 

L’Eucaristia produeix la caritat. Som convidats a posar l’Amor de Déu com a 

fonament de totes les nostres activitats. Ell és el primer que ens ha estimat, 

és d’Ell que rebem la capacitat d’estimar. 

 

 

“Tots els qui s’acosten al Santíssim Sagrament en l’adoració 

experimenten el gran valor de la conversa amb Crist, perquè no hi ha cap 

consol més gran sobre la terra, res més eficaç per avançar pel camí de la 

nostra santedat.” (Mysterium Fidei, Papa Pau VI) 

 

 

Per mitjà de l’oració i la contemplació de Crist entrem en una relació 

personal amb el Senyor. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Podem passar temps a la capella, però 

hem percebut –amb els ulls de l’ànima- 

amb quin amor ens contempla? 

Realment hem fet una veritable trobada 

amb Jesús viu, no a partir de llibres, sinó 

per haver-lo acollit millor en el nostre 

cor? Hem sentit les seves paraules 

d’amor? Demanem-li aquesta gràcia, Ell 

té l’ardent desig de donar-nos-la…”     

(Extracte del testament espiritual 

de la Beata Mare Teresa de 

Calcuta) 
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Quan adorem la seva presència eucarística, Jesús ens consola, ens dóna pau, 

alleugereix totes les nostres tristeses i pesos, calma el nostre esperit, ens 

allibera de les pors, dóna fortalesa en les lluites, il·lumina, orienta les 

decisions,  alimenta les virtuts, ens dóna les gràcies que realment 

necessitem i ens omple de l’Esperit Sant. 

 

“Aquell qui està en mi i jo en ell, dóna molt de fruit”  
(Jn 15, 5a) 

 

La pràctica de l’adoració 

eucarística es pot convertir 

en una escola d’oració, 

d’intimitat amb el Senyor, de 

creixement espiritual. 

Esdevé una font de pau i de 

comunió per les nostres 
famílies i per la nostra 

església.  

 

És font de vocacions 

sacerdotals i religioses. 

 
 

“Pregueu, doncs, a l’amo dels sembrats que li envïi 

més segadors” (Lc 10, 2) 
 

Una església amb adoració eucarística és com un far de llum que orienta en 

la fosca del món. La pregària de lloança, d’intercessió i adoració expulsa les 

tenebres del món, repara el pecat oferint un sacrifici de lloança agradable a 
Déu.  
 

“Sense mi no podeu fer res” (Jn 15, 5b)  
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L’adoració eucarística, font de compassió i misericòrdia 
 
 

L’adoració ens fa créixer en amor i 

compassió vers tota mena de 

misèria i necessitat humana. 

El catecisme ens diu: “La seva 
mirada purifica el cor. La llum de 

la mirada de Jesús ens il·lumina 

els ulls del nostre cor; ens ensenya 

a veure-ho tot a la llum de la seva 

veritat i de la seva compassió per 

a tots els homes (CEC 2715). 

 

“L’espiritualitat eucarística no 

consisteix només en la 

participació en la Missa i la 

devoció al Santíssim 

Sagrament: comprèn tota la 

vida. Els fruits han d’arribar a 

la nostra vida quotidiana, les 

nostres activitats. El culte a 

Déu no queda reduït a l’oració, 

sinó que es converteix en una 

nova manera de viure.” (cf 

Benet XVI S.C nº 71) 
 

 

“Us ho asseguro: tot allò que fèieu a un d’aquests germans 
meus més petits, a mi m’ho fèieu.” (Mt 25, 40) 
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“També per a nosaltres és possible tenir un contacte sensible amb Jesús, 

ficar, per dir-ho d’alguna manera, la mà en els senyals de la seva passió, els 

senyals del seu amor. En els sagraments, Ell se’ns acosta de manera 

particular, se’ns lliura. (...) apreneu a “veure”, a “trobar” Jesús en 

l’eucaristia, on està present i pròxim fins a entregar-se com a aliment per al 

nostre camí; en el sagrament de la penitència, on el Senyor manifesta la seva 

misericòrdia oferint-nos sempre el seu perdó. Reconeixeu i serviu Jesús 
també en els pobres i malalts, en els germans que estan en 
dificultat i necessiten ajuda. 

Entauleu i cultiveu un diàleg personal amb Jesucrist, en la fe. Coneixeu-lo 

mitjançant la lectura dels evangelis i del Catecisme de l’Església catòlica; 

parleu amb Ell en la pregària, confieu en Ell. Mai no us trairà.” 
 

(Del missatge del Sant Pare Benet XVI per la JMJ a Madrid) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

“Humilitat, obediència, mansuetud i caritat; aquests virtuts brillen 

singularment en la Creu i en el Santíssim Sagrament de l’Altar. Oh Jesús 

meu, feu que us imiti!”   (Sant Antoni Mª Claret) 

“Us he rentat els peus, 

també vosaltres us els 

heu de rentar els uns 

als altres. Us he donat 

exemple perquè, tal 

com jo us ho he fet, ho 

feu també vosaltres.” 

(Jn 13,15) 
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L’adoració eucarística i l’evangelització 
 
 
L’oració té una eficàcia misteriosa per ella mateixa. 

 

 “Per l’adoració, el cristià contribueix misteriosament a la transformació 

radical del món i a fer germinar l’evangeli” (Jornada mundial de les 

missions, 2004, Papa Joan Pau II). 
 

L’adorador es converteix en un evangelitzador . Un adorador és un profeta 

de l’Eucaristia perquè diu al món: “Déu existeix, Ell està aquí”. 

 

“No podem guardar per a nosaltres l’amor que celebrem en el Sagrament. 

Aquest exigeix per naturalesa que sigui comunicat a tothom. El que el 

món necessita és l’amor de Déu, trobar a Crist i creure en Ell.  

Per això l’Eucaristia no és només font, cimal de la vida de l’Església: ho és 

també de la seva missió: “Una Església autènticament eucarística és una 

Església missionera.” 

Veritablement, res no hi ha de més bell que trobar Crist i comunicar-lo 

als altres. L’impuls missioner és part constitutiva de la forma eucarística 

de la vida cristiana.”(Benet XVI S.C. 84) 

 
 

“Per evangelitzar el món es necessiten apòstols experts en celebració, 

adoració i contemplació de l’Eucaristia” (Jornada mundial de les 

missions, 2004, Papa Joan Pau II). 
  

“L’encontre amb el Crist aprofundit permanentment en la intimitat 

eucarística, suscita en l’Església i en l’interior de cada cristià la urgència 

del testimoniatge i l’evangelització” (Mane nobiscum Domine, nº 25. 

Papa Joan Pau II) 
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L’adoració eucarística com a anticipació del cel 
 
 
L’Eucaristia i l’adoració eucarística ens preparen per la litúrgia del cel, és 

una anticipació del que farem eternament en el cel, ens posa en comunió 
amb els àngels i els sants que beneeixen l’Anyell, nit i dia. 

 

“Nit i dia no paraven de repetir: 

Sant, sant, sant és el Senyor, Déu de l’univers, el qui era, el qui és i el qui ve. 

I sempre que aquells vivents glorificaven i honoraven el qui seu en el  

tron  i viu pels segles dels segles i li donaven 

gràcies, els vint-i-quatre ancians es 

prosternaven davant el qui seu al 

tron, adorant el qui viu pels segles 

dels segles. Proclamaven: 

Ets digne, Senyor Déu nostre,  de rebre la 

glòria, l’honor i el poder, perquè has creat tot 

l’univers. Quan res no existia, tu vas voler que 

tot fos creat.”  (Ap 4, 8-11) 
 

Per l’oració i la fe se’ns dóna d’assaborir, fer un tast anticipat dels béns del 

cel, de l’amor amb el Senyor.  
 

“Feliços els convidats al banquet de noces de l’Anyell!”(Ap 19,9) 
 

“Els seus servents l’adoraran, el veuran cara a cara i portaran el nom d’ell 

escrit al front.” (Ap 22, 3-4) 

“Mai més no passaran fam ni set, ni els farà mal el sol ni la xardor, perquè 

l’Anyell que està en el tron els pasturarà i els conduirà a les fonts d’aigua 

viva. I Déu eixugarà totes les llàgrimes dels seus ulls.” (Ap 7, 16-17) 

 
 

 

 
 

“Una hora d’adoració és una hora de cel”  ( San Pedro Julián Eymard) 
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L’adoració eucarística, una necessitat pel món d’avui 
 
 

 

El magisteri de l’Església Catòlica ha insistit 
molt en els últims anys en la importància, la 
necessitat i actualitat de l’adoració eucarística, 
fomentant la seva pràctica i implantació de 
capelles dedicades a l’adoració eucarística. 

 
 
 
 

 

“Per tant, recomano ardentment als pastors de l’Església i al Poble de 

Déu la pràctica de l’adoració eucarística, tant personal com comunitària. 

Serà de gran ajuda una catequesi adequada... serà convenient indicar les 

 esglésies o oratoris que es poden dedicar a l’adoració perpètua.” 

(Benet XVI S.C. 67) 

 
 
Hem de redescobrir la bellesa i eficàcia de la presència de Jesús en 
l’Eucaristia. Benet XVI exhortava a ajudar als infants a entrar en aquesta 
admiració i estupor per la presència del Senyor. 
 
 

 

“Recomano que s’inicïi els infants 

en el significat i bellesa d’estar al 

costat de Jesús, fomentant 

l’admiració per la seva presència 

en l’Eucaristia.” 
(Benet XVI S.C. 67) 
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En un món agitat, sovint sense pau, necessitem adorar el Déu veritable, 
trobar la font veritable de l’amor, fer-ne experiència personal en l’oració. 

Jesús ens convida a adorar Déu per vèncer les temptacions i anar cap a Ell 
per trobar la verdadera pau i el camí a seguir: 
 

“Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats, i jo us 

faré reposar.” (Mt 11, 28) 
 

“Vetlleu i pregueu per no caure en la temptació” (Mt 26, 41) 
 

“Adora el Senyor, el teu Déu, dóna culte a Ell tot sol”.  

(Mt 4, 10) 
 

 

 

“En la vida actual, sovint sorollosa i dispersadora, és més important que 

mai el recuperar la capacitat de silenci interior i recolliment. 

L’adoració eucarística permet fer-ho, no sols entorn del “jo”, sinó en 

companyia del “Tu” ple d’amor que és Jesucrist, el Déu veritable que està 

sempre a prop nostre.” 
(Benet XVI, Angelus 10.06.2007) 

 
 

“Voldria afirmar amb alegria, que avui l’Església viu una “primavera 

eucarística”. ¡Quantes persones s’aturen davant el Tabernacle-Sagrari, 

per estar en col·loqui d’amor amb Jesús! 

És consolador saber que no pocs grups de joves han redescobert la bellesa 

de pregar en adoració, davant la Santíssima Eucaristia. Prego perquè 

aquesta “primavera eucarística” es difongui cada vegada més per totes les 

parròquies.” 
(Benet XVI, Angelus 17.11.2010) 
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Invocacions  a l’Esperit Sant,  per començar l’Adoració 

 
Vine ara, amb poder i íntima amistat. 

Vine, omple’ns de Tu, Sant Esperit. 

Bufa sobre les nostres vides i dissipa tota tenebra. 

Omple’ns amb la teva llum, ¡Il·lumina’ns! 

Porta la santedat a les nostres vides i fes de nosaltres aquells adoradors que el Pare 

busca;  

en esperit i en veritat. 

Vine, perquè adorant poguem donar testimoni de Jesús. 

Vine en el Nom de Jesús, per la intercessió de Maria, 

Vine, Esperit Sant !   ¡Vine sobre nosaltres ! 
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Adoració eucarística a Sabadell 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

c/  St .  Anton i  Mº Claret ,  13   -   08202  Sabade l l     

93 .611 .82 .43     -     cordemar i a .wordpress . com 

esgl es i acordemar i a@gmai l .com 

Església de l’Immaculat Cor de Maria  (Padres) 936118243 

Tot el dia de dilluns a divendres (8,00 – 21,00). Missa a les 19,30 

Escola d’adoració: primers divendres de mes, de 20:15 a 21:15 

Adoració nocturna: primers divendres de mes, de 20:00 a 7:00  

       (missa a les 7,00) 

Parròquia de Sant Feliu  937254758 

Dijous de 19:00 a 20:00 (missa a les 20,00) 

Adoració nocturna: tercers dissabtes de mes: de 21:00 a 22:30 

     (missa a les 19,30) 

Parròquia Sagrat Cor   (Ca n’Oriac)   937162910 

Dimarts i dijous de 19:00 a 20:00 (missa a les 20,00) 

Primers divendres de mes: de 9,00 a 10,00 i de 21,00 a 22,00 

Adoració nocturna: segons divendres de mes: de 22:00 a 24:00 

      tercers dissabtes de mes: 21,00 a 22,30 (joves) 

Adoració familiar a St. Julià: segons dissabtes de mes, de 22,00 a 24,00 

Parròquia Sant Roc  (Can Puiggener) 937162388 

 
Dijous de 19,00 a 20,00 (missa a les 20,00) 

 
Parròquia Sant Quirze del Vallès  937211651 

 
Adoració nocturna: primers divendres de mes, de 20,00 a 24,00 

 

Parròquia Santíssima Trinitat  937257517 

Dimarts de 8,00 a 20,00 (missa a les 20,00) 

 


