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AVUI PARLEM DE...

LA CANDELERA ORIGEN I HISTÒRIA
Mn. Joan Nadal
Per la Candelera o Festa de
la Purificació de la Verge es
feia una processó de candeles, inspirada en el mateix
evangeli de Lluc. El document
més antic que tenim és el Liber Pontificalis del Papa Sergi
I de finals del segle VII.
Aquesta festa va ser importada d’Orient. El seu nom original és hypapante, que vol dir
trobada i ens explica el sentit
original de la Candelera que
no és altra cosa que la trobada de Jesús amb el Pare. El temple, en la concepció jueva d’aquell temps, és on Déu habita. I
Jesús serà reconegut pels ancians Simeó i Anna
com el Salvador i Messies. Aquest és el sentit
originari de la festa, però en l’edat mitjana, entre
els segles XIII i XIV, segles d’una devoció mariana molt forta, és la Verge, la Mare de Déu, qui
agafa un gran protagonisme i podem trobar en
textos d’aquella època, pregàries i benediccions
que fan referència a la Purificació de Maria. La
llei jueva manava que al cap de 40 dies del naixement les dones havien d’anar al temple per
purificar-se. Amb altres paraules, va tenir més
força la Purificació de Maria que La Presentació de Jesús al temple. Costum que la majoria
de les nostres avies van seguir. Així és donava
el cas que en el bateig de l’infant les mares no
hi eren; no podien acudir al temple (a l’església)
fins passats els quaranta dies.
Va ser a partir del Concili Vaticà II que es tor-

na a reprendre el sentit originari. La festa de la
Candelera és el dia 2 de febrer i celebrem la Presentació del Senyor al temple, juntament amb la
Purificació de la Mare de Déu.
Per donar inici a la celebració eucarística s’organitza una processó amb les espelmes (candeles)
enceses, posant de relleu el simbolisme de la
llum per tots els homes i dones com ho expressa l’ancià Simeó en la lectura que llegirem en
aquesta festa:
Ara, deixa anar, Senyor, el teu servidor
en pau, segons la teva paraula;
car els meus ulls han vist la salvació.
que has preparat davant tots els pobles,
llum per il·luminar les nacions.
Lluc 2,29-32

CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE IV DE DURANT L’ANY. Missa de
vigília, dissabte a 2/4 de 9 del vespre. Diumenge, missa a les 10 del matí, 11 en castellà, 12
del migdia i 9 del vespre.

ELS MÚSICS DE LA PURÍSSIMA CONVIDATS PER TVE2. Aquest diumenge 3 de febrer
el grup de músics de la Puríssima animarà els
cants de la missa que emet TVE2 des del Monestir de Sant Domènec de Sant Cugat a 2/4
de 11. La missa de TVE2 és un programa que
s’emet des de 1982 i que és seguida per moltes persones que tenen problemes per sortir de
casa. És el programa més antic de la televisió en
català. Cada diumenge una coral o grup musical
de parròquies o entitats de Catalunya ajuda en
l’animació dels cants.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS.
Cada dia a les 8 del vespre.
RÉS DEL SANT ROSARI. Tots els dies feiners a
2/4 de 8 del vespre.
PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada dimecres a 2/4 de 9 del vespre, a la Capella de la
Mare de Déu de Riu-Sec.
COMUNIÓ ALS MALALTS. Cada dijous, de 4 a
6 de la tarda, es portarà la Sagrada Comunió als
malalts i impedits que ho demanin.
PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS MENUTS (0-7). Cada tercer dissabte de mes, a 2/4
de 6 de la tarda, pregària familiar amb els més
petits.

GRUP DE REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Es
reunirà dilluns 4 de febrer, a 2/4 de 8 del vespre.
JUSTÍCIA I PAU. Dilluns 4, a les 8 del vespre,
reunió d’aquesta comissió.
CATEQUESI FAMILIAR. Dilluns 4, a les 9 del
vespre, reunió de pares de 2on. curs.
CONSELL DE PARROQUIAL. Dimarts dia 5, a
2/4 de 9 del vespre, reunió del Consell, queden
convocats els representants de totes les comissions.
CATEQUESI DE POSTCOMUNIÓ. Divendres
dia 8, a les 6 de la tarda, cinefòrum a l’Auditori
Mn. Joan Nonell, per tots els grups de catequesi
de postcomunió de l’Arxiprestat.

Lc. 4, 21-30
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