
Quaranta dies després de Nadal celebrem la 
festa de la Candelera. Com marca la tradició és 
el moment de desmuntar el pessebre tancant 
així el cicle nadalenc.
Aquesta festa, una de les advocacions més anti-
gues de la Mare de Déu, va ser introduïda durant 
el segle IV en la litúrgia cristiana pel Papa Gelasi 
I per intentar substituir diverses tradicions ro-
manes. Una festa reafi rmada més endavant per 
Sant Gregori el Magne. Al segle VII l’advocació 
de la Candelera és plenament coneguda en l’es-
fera cristiana. L’ordre de Cluny va ser la princi-
pal propagadora de la celebració. Fins el Concili 
Vaticà II se celebrava com a festa principalment 
mariana, però des de llavors és en primer lloc 
cristològica, ja que el misteri que es commemo-
ra és la presentació de Jesús al temple.
A Catalunya, les comarques de Tarragona són 
les que celebren més la Candelera, concreta-
ment a l’Ametlla de Mar i Valls. És patrona d’Em-
púries i molt venerada a Esponellà. També a la 
resta d’Espanya hi ha devoció a Andalusia i a les 
Illes Canàries, d’on és patrona. A Valls, des de 
fa més de dos segles, cada deu anys se celebra 
de manera molt especial aquesta festa dedicada 
a la Mare de Déu de la Candelera que es co-
neix amb el nom de les Decennals o Festes de 
la Llum. Cada deu anys la ciutat s’obre a amics i 
visitants tot convidant-los a gaudir d’una àmplia 
suma d’actes religiosos, devocionals, folklòrics i 
culturals. El 5 de juny de 1991 van ser declara-
des Festa Tradicional d’Interès Nacional i 14 de 
desembre de 2010 Festa Patrimonial d’Interès 
Nacional per part del Govern de la Generalitat 
de Catalunya.
La Candelera és patrona de cerers i electricistes.

Arran de la Candelera hi ha un munt de dites; en 
recordem algunes:

- Candelera rasa, l’hivern no es mou de casa.
- De la Candelera, quinze dies davant, quinze 
dies darrera, no et fi ïs d’ella.
- Després de la Candelera sabrem si la primave-
ra és bella o lletja.
- La Candelera la neu espera; si ja ha nevat, l’hi-
vern ha passat; si no ha nevat, ja nevarà.
- La Mare de Déu de la Candelera és la primera.
- Per la Candelera es casen els ocells i les ca-
derneres.
- Per la Candelera, gran fred o gran gelera.
- Per la Candelera, mal és l’obac on el sol no hi 
pega; allà on el sol no hi pegarà, casa no hi vagis 
a parar.
- Quan la Candelera no plora, l’hivern no és ni 
dintre ni fora.
- Sant Antoni el gela, Sant Vicenç el mata i la 
Candelera l’enterra.
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CULTES INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE IV DE DURANT L’ANY. PRESEN-
TACIÓ DE JESUS AL TEMPLE. Missa de vigí-
lia, 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.

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 di-
mecres 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 ME-
NUTS (0-7). Cada tercer dissabte de mes, a 2/4 
de 6 de la tarda, pregària familiar amb els més 
petits.

REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns 27, a 2/4 
de 8 del vespre.

COMISSIÓ DEL PELIGRINATGE. Dilluns 27, a 
2/4 de 9 del vespre, reunió d’aquesta comissió.

CONFERÈNCIA. Tema: Pobresa i Marginació al 
Vallès a partir l’informa Foessa. Tindrà lloc dijous 
30 de gener, a 2/4 de 8 del vespre a l’Auditori 
Mn. Joan Nonell . Anirà a càrrec de Pilar Taché, 
assistent social de Càritas Diocesana. Organitza 
Fe i Cultura.

IV TROBADA DE PARRÒQUIES. Tindrà lloc 
dissabte 8 de febrer a l’escola dels Salesians 
de Sabadell. Tema: Poble de Déu en Sortida. A  
càrrec de Jaume Galobart. Començarà a 2/4 de 
10 del matí. Preu 15€ pel qui els queden a dinar. 
Sense dinar 2€. Cal apuntar-se al despatx par-
roquial.

Els meus ulls han vist el Salvador,
llum que es reveli a les nacions, glòria d’Israel.
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