SOLEMNE ADORACIÓ EUCARÍSTICA
QUE TINDRÀ LLOC ARREU DEL MÓN DE MANERA SIMULTÀNIA

Esquema i intenció per a l’Adoració Eucarística
A continuació s’ofereix l’esquema de l’Adoració Eucarística que seguirà el
Sant Pare Francesc durant la Solemne hora d’Adoració Eucarística del
proper dia 2 de juny, a la Basílica Vaticana, a les 5 de la tarda, i que pot ser
adaptat segons les circumstàncies pastorals de cada diòcesi.
Encara que aquest esquema sigui facultatiu, es fa el prec de mantenir la
comunió resant per les intencions que el Sant Pare ha volgut proposar per a
aquest profund moment d’oració eclesial.

Intencions d’oració proposades pel Sant Pare Francesc
1. Per l’Església estesa per tot el món i reunida avui, en senyal d’unitat, en
l’Adoració a la Santíssima Eucaristia. El Senyor la faci sempre més obedient
a l’escolta de la seva Paraula i així pugui presentar-se davant del món “més
bella, sense taca ni arruga, sinó santa i immaculada” (Ef 5,28). Mitjançant
el seu fidel anunci, la Paraula que salva ressoni sempre com a portadora de
misericòrdia i propicïi un renovat compromís en l’amor que ofereixi ple
sentit al dolor i al patiment, i restitueixi l’alegria i la serenitat.
2. Per tots els qui en diverses parts del món viuen el sofriment de les noves
esclavituds i són víctimes de les guerres, de l’abús de persones, del
narcotràfic i del treball “esclau”; pels nens i les dones que sofreixen
qualsevol forma de violència. Que pugui el seu crit silenciós trobar l’Església
desperta. Així, tenint la mirada fixa en el Crist crucificat, mai no oblidi tants
germans i germanes deixats en mans de la violència.
A més, resem per tots aquells que viuen penúries econòmiques, sobretot
pels parats, els ancians, els immigrants, els que no tenen casa, els presos i
per tots els que experimenten marginació. L’oració de l’Església i la seva
tasca activa i propera en la caritat sigui per a tots ells consol i recolzament
segur. Que ella pugui alenar sempre l’esperança i l’audàcia en la defensa de
la dignitat de la persona humana.
Himne de l’Any de la Fe
CREDO

Exposició de la Santíssima Eucaristia i adoració
El diaca o el prevere exposa el Santíssim Sagrament
Cant per a l’exposició: Adoro te devote
Silenci per a l’adoració i la meditació personal.
Lectura bíblica
Jn 6,35
Lector:
En aquell temps, Jesús va dir a la multitud: «Jo sóc el pa de vida; qui ve a
mi no passarà fam i que creu en mi no tindrà mai set».
Oració
Lector:
Oh Dolcíssim Jesús,
que amagat sota els vels eucarístics,
escolteu piadós les nostres súpliques humils,
per a presentar-les al tron de l’Altíssim,
aculliu ara els anhels ardents dels nostres cors.
Il·lumineu les nostres intel·ligències,
reafirmeu les nostres voluntats,
revitalitzeu la nostra constància
i enceneu en els nostres cors la flama d’un sant entusiasme,
perquè, superant la nostra petitesa i vencent tota dificultat,
sapiguem oferir-vos un homenatge no indigne de la vostra grandesa i
majestat i adequat a les nostres ànsies i sants desitjos.
Amén.
(Pius XII)
Invocacions
Lector:
R/. Senyor Jesús, el vostre amor és sempre fidel.
Tots junts: Senyor Jesús, el vostre amor és sempre fidel.
1. Doneu al nostre Sant Pare Francesc saviesa, fermesa i prudència. R/.
2. Doneu a la vostra Església nombrosos i sants ministres de l’altar. R/.
3. Doneu a cada batejat fam i set del vostre Cos. R/.
4. Doneu a l’home pecador el desig de conversió i de perdó. R/.
5. Doneu a tots l’experiència consoladora de saber-se i sentir-se estimats
per Vós. R/.
Oració
Lector:
Diví Redemptor,
Pa de cada dia,
Vida del món,
vingui el vostre regne.

Senyor dels senyors,
Jesús Eucarístic,
Pastor amable,
Preserveu-nos dels perills.
Jesús, bon pastor,
Jesús, pa de vida,
Jesús, la nostra única taula,
Sagrament d’amor,
salveu el vostre poble.
Ens alegrem en Vós,
Oh! Jesús beneït.
Amén.
(beat Joan XXIII)
Vós, font viva
Silenci per a l’adoració i la meditació personal.
Lectura bíblica
Jn 6,51
Lector:
En aquell temps, Jesús va dir a la multitud: «Jo sóc el pa viu que ha baixat
del cel. Qui menja d’aquest pa, viurà per sempre. I el pa que jo donaré és la
meva carn per a la vida del món».
Oració
Lector:
Vós sou el Crist, Fill del Déu vivent,
Vós sou qui revela el Déu invisible,
el primogènit de tota criatura,
el fonament de totes les coses;
Vós sou el mestre de la humanitat,
Vós sou el Redemptor,
Vós vàreu néixer, vàreu morir i vàreu ressuscitar per a nosaltres;
Vós sou el centre de la història i del món;
Vós sou aquell que ens coneix i ens estima;
Vós sou el company i l’amic en la nostra vida;
Vós sou l’home del dolor i de l’esperança;
Vós sou qui ha de venir
i el que ha de ser un dia el nostre jutge,
i en qui nosaltres esperem la nostra felicitat.
Amén.
(Pau VI)
Invocacions
Lector:
R/. Us preguem que ens escolteu.

Tots junts: Us preguem que ens escolteu.
1. Elimineu amb la força de la Creu tota discòrdia i divisió. R/.
2. Elimineu amb la llum de la vostra Paraula tot engany i tota falsedat. R/.
3. Elimineu amb la mansuetud del vostre Cor tota venjança i rencor. R/.
4. Elimineu amb la dolçor de la vostra caritat tot egoïsme i duresa de cor.
R/.
5. Elimineu amb la vostra potència creadora tota violència contra la vida
humana. R/.
Oració
Lector:
Quedeu-vos molt a prop meu, Senyor.
Mantingueu la vostra mà sobre el meu cap,
però feu que jo també mantingui el meu cap
sota la vostra mà.
Preneu-me tal com sóc,
amb els meus defectes i els meus pecats,
però feu que arribi a ser com Vós desitgeu
i com també jo desitjo.
Amén.
(Joan Pau I)
Ubi Caritas Est Vera
Silenci per a l’adoració i la meditació personal.
Lectura bíblica
Jn 6, 56-57
Lector:
En aquell temps, Jesús va dir als jueus: «Qui menja la meva carn i beu la
meva sang, està en mi, i jo, en ell. A mi m’ha enviat el Pare que viu, i jo
visc gràcies al Pare; igualment els qui em mengen a mi viuran gràcies a
mi».
Oració
Lector
Com els dos deixebles de l’Evangeli,
us demanem, Senyor Jesús: Quedeu-vos amb nosaltres!
Vós, diví Vianant,
expert en els nostres camins
i coneixedor del nostre cor,
no deixeu que siguem presoners de les ombres de la nit.
Sosteniu-nos en el cansament,
perdoneu els nostres pecats,
guieu els nostres passos pel camí del bé.
En l’Eucaristia us heu convertit en «fàrmac d’immortalitat»:
doneu-nos el gust d’una vida plena,
que ens faci caminar en aquesta terra
com alegres i confiats pelegrins,

mirant sempre la meta de la vida que no te fi.
Amén.
(beat Joan Pau II)
Invocacions
Lector:
R/. Us adorem i us beneïm, Senyor Jesús.
Tots junts: Us adorem i us beneïm, Senyor Jesús.
1.
2.
3.
4.
5.

Vós
Vós
Vós
Vós
Vós

sou
sou
sou
sou
sou

el Fill Etern del Pare. R/.
l’Enviat del Pare per a la nostra salvació. R/.
l’únic Salvador del món. R/.
el Camí, la Veritat i la Vida. R/.
el Pa viu baixat del Cel. R/.

Oració
Lector:
Senyor Jesús,
que fidelment visiteu i ompliu amb la vostra Presència
l’Església i la història dels homes;
que en l’admirable Sagrament del vostre Cos i de la vostra Sang
ens feu partícips de la Vida divina i ens feu pregustar l’alegria de la Vida
eterna;
nosaltres us adorem i us beneïm.
Prostrats davant Vostre, font i amant de la vida,
realment present i viu enmig nostre, us demanem (…)
esperant poder viure sempre amb Vós en la Comunió de la Santa Trinitat.
Amén.
(Benet XVI)
Vos sou, Senyor, el Pa
Silenci per a l’adoració i la meditació personal.
BENEDICCIÓ EUCARÍSTICA
Tantum Ergo
Oració
El Bisbe o el prevere:
Orémus.
Deus, qui nobis sub sacraménto mirábili
passiónis tuae memóriam reliquísti,
tríbue, quáesumus,
ita nos Córporis et Sánguinis tui sacra mystéria venerári,
ut redemptiónis tuae fructum in nobis iúgiter sentiámus.
Qui vivis et regnas in sáecula saeculórum.
R/. Amén.

El Bisbe o el prevere dóna la benedicció amb el Santíssim Sagrament.
Aclamacions
Benedictus Deus… (cantat en llatí)
El diaca o el prevere reposa el Santíssim Sagrament al Sagrari.
Cant per a la reposició:
Laudate Dominum…
Antífona mariana
Salve Regina
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