ELS RECESSOS D’EMAÚS,
UNA OPORTUNITAT DE
RENOVACIÓ PASTORAL
Els Recessos d’Emaús neixen a l’arxidiòcesi de Miami (EE.UU) l’any 1978, a
la parròquia de Sant Lluís de la població de Pincrest. Inicialment es van fer
adreçats per a dones, i a partir de l’any 1986 també per a homes.
El rector d’aquella parròquia sentia la necessitat d’ajudar els seus feligresos a
revitalitzar la fe a partir d’una profunda experiència interior de trobament amb
el Senyor. És per això que, juntament amb un equip de dones inicialment i
després també d’homes, va concebre una trobada de cap de setmana que
prengués com a fil conductor el passatge dels deixebles d’Emaús (Lc 24,
13-35), ja que aquest text evangèlic expressava allò que ell veia en la seva
parròquia i com el trobament amb el Senyor havia canviat la vida d’aquells
deixebles, que van esdevenir testimonis de cap i de cor de la Resurrecció del
Senyor. Aquesta experiència, amb el pas dels anys, s’ha anat proposant i
realitzant a altres parròquies de diverses diòcesis del món.
El recés d’Emaús està concebut com una proposta pastoral de renovació, com
un mètode que pot ajudar molts cristians a revifar la flama de la seva fe. Es
realitza durant un cap de setmana, de divendres a la tarda a diumenge a la
tarda, en una casa d’espiritualitat. Està compost per un bon nombre de
testimonis, grups per compartir i dinàmiques diverses, que ressegueixen el
camí dels deixebles d’Emaús, i que vol ajudar a conèixer Déu successivament
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a través del coneixement d’un mateix, de les Sagrades Escriptures, de la
Pregària, dels Sagraments, de la família i els amics i, finalment, a través del
servei. Juntament amb aquestes dinàmiques hi ha la pregària, la celebració
de l’Eucaristia i la possibilitat de rebre el sagrament de la Reconciliació.
El recés acaba amb l’enviament i el retorn a la comunitat parroquial, talment
com aquells deixebles camí d’Emaús que, amb llurs cors abrusats mentre
Jesús els parlava pel camí, se’n tornaren a Jerusalem tot proclamant que
realment el Senyor havia ressuscitat.
A la nostra parròquia del Sant Esperit iniciarem també aquesta experiència
com una nova proposta pastoral. El proper dijous, dia 25 de maig, el Sr. Bisbe
presidirà la Missa a les 8 del vespre a la Catedral amb motiu del seu
començament a la nostra comunitat parroquial.

celebracions
◗ Primeres Comunions. Aquest diumenge, a la
1 del migdia, reben la Primera Comunió els
infants Ainoa Bermúdez Morán, Marta Boixadera
Figueras, Clàudia Bou Martínez, Edna Crespo
Ruiz, Berta Escuder Gamell, Ferran Gámez
Cuendias, Hugo Jiménez Rubio, Amanda Juárez
Peula, Xavier Moura Ribeirogomes de Sousa,
Pau Rubio Pérez-Caballero, Yago Rubio
Sanvicente, Núria Ruiz Armengol, Abril Salvador
Santos, Pau Solanellas Subirà, Victor Thomas
Bertran, Elisabet Vellani Martín, Paula Vicente
Fernández.
◗ Baptismes. Aquest diumenge, a les 5 de la
tarda, reben el baptisme els infants Leo Boada
Cirera, Kourteny Egea Arteaga, Martí Santos Solé
i Lucía Varón López. A les 6 de la tarda el rebran
Marc Camprubí Garcia, Izan Dias González,
Gisela Infanta Jas, Irene Lorente Fernández i
Arnau Torrella Escrigas.
◗ Confirmacions. Aquest diumenge, a les 8 del
vespre, Mons. Saiz Meneses presideix la Missa
a la Catedral i confirma un nombrós grup de joves
de les parròquies del Sant Esperit i de Sant Cebrià
de Valldoreix i del Col·legi Europa de Sant Cugat
del Vallès.
◗ Missa de Santa Joaquima de Vedruna. Dilluns,
dia 22 de maig, té lloc la festa de Santa Joaquima
de Vedruna, fundadora de les Carmelites de la
Caritat Vedruna. Amb aquest motiu se celebrarà
la Missa a ¼ de 10 del matí a la Catedral amb la
participació d’alumnes i professors de l’escola
Vedruna Vall.
◗ Final de curs de la Pastoral Universitària. El
dimecres 24 de maig Mons. Saiz Meneses
presidirà la Missa a les 8 del vespre a la Catedral
amb motiu del final de curs de la Pastoral
Universitària.
◗ Inici dels recessos d’Emaús. Dijous, 25 de
maig, Mons. Saiz Meneses presidirà la Missa a
les 8 a la Catedral amb motiu de l’inici dels
Recessos d’Emaús a la parròquia del Sant Esperit
i, seguidament, l’Adoració al Santíssim.

◗ Rosari per la Vida. Dissabte vinent, 27 de maig,
a 2/4 de 9 del vespre, a la Capella del Santíssim.
◗ Solemnitat de l’Ascensió del Senyor. Amb motiu
de l’Ascensió del Senyor el proper diumenge, dia
28 de maig, la Schola Cantorum de Terrassa
acompanyarà amb els seus cants la Missa de les
12 del migdia.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 15 de maig,
en la Missa de les 8 del vespre es va pregar
especialment per l’etern descans dels nostres
germans Rosa Bou Tarrés, Antonio Peiró Corrades
i Carmen Trujillo Murcia, i es tingué un record en
l’aniversari del traspàs de Frederic Gibert Piqué i
Ignasi Martí Bonet.

activitats pastorals
◗ Excursió familiar de l’Esplai. Aquest diumenge
té lloc l'excursió i convivència familiar organitzada
per l’Esplai 0.5 al Coll d’Estenalles, per a infants,
monitors i famílies. A les 4 de la tarda celebraran
l’Eucaristia.
◗ Reunió general de Corpus. Dilluns, dia 22 de
maig, a 2/4 de 9 del vespre, són convocats a la
Rectoria els representants de tots els grups i
institucions que enguany col·laboren en la
confecció de catifes florals per a la festa del
Corpus Christi.
◗ Final de curs de catequesi. Durant aquesta
setmana vinent tindrà lloc la celebració de final de
curs de la catequesi parroquial, el dilluns i el dijous
amb la celebració de la Missa per als infants que
enguany han fet la Primera Comunió, i el dimarts
i el dimecres amb una pregària final per als de
primer curs. Són convidats a participar-hi també
els pares dels infants.
◗ Obres a la teulada. S'hi pot col·laborar
incrementant les aportacions setmanals en la
col.lecta, i fent, també, donatius al compte: 01821786- 13- 02000130534 del BBVA, al compte ES82
2100 3385 3622 0009 3346 de La Caixa, o bé
fent-se subscriptor amb les butlletes que es troben
a l’entrada del temple.
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