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AVUI PARLEM DE...

LA CANDELERA
Mn. Joan Nadal
La Candelera o la Presentació del Senyor al
Temple és una festa molt antiga i ha tingut una
evolució religiosa pel que fa al seu contingut. Va
néixer a Jerusalem i es difongué per tot l’Orient,
després per Occident amb el nom de “l’encontre” referint-se a l’encontre de l´ancià Simeó
amb Jesús dins el temple. Més tard fou anomenada “la Purificació de Maria”. La llei mosaica (de Moisés) prescrivia que la dona després
d’haver donat a llum un fill mascle es quedés
quaranta dies a casa per purificar-se, No entrarà al santuari, fins que es compleixin els dies de
la seva purificació... (Levític 12, 2-8). Finalment,
amb la reforma litúrgica del Concili Vaticà II, per
evidenciar que és tracta d’una festa del Senyor
i no tant de Maria, porta el títol de “Presentació
del Senyor”.
La celebració litúrgica compren dues parts: la
benedicció de les candeles, seguida de la processó fins a l´altar i la celebració de la santa Missa.
El sacerdot al començament de la celebració diu
aquestes paraules. “Germans estimats: fa quaranta dies que celebràvem amb goig el naixement del Senyor. Avui celebrem aquell dia feliç
en el qual Jesús va ser presentat al temple; externament complia un precepte legal, de fet és
presentava al poble creient”.
El missatge d’aquesta festa és que Déu ha vingut al nostre “encontre” i aquesta trobada amb
Ell ha “il·luminat” la nostra vida. Ens visitarà un
Sol que ve del cel per il·luminar els qui viuen a

la fosca i guiar els nostres passos per camins
de pau (profecia que anunciava el Benedictus).
És eterna la tensió entre la llum i les tenebres,
és una tensió que contemplem en la mateixa
natura. Albades de gran bellesa amb una tènue
claredat que va guanyant terreny lentament fins
arribar a una nova llum de colors magnífics i càlids fins al cap vespre; el dia mor, però el silenci
de la nit torna a recuperar la força i la llum de la
vida.
Maria accepta la llum, accepta el camí de Jesús.
Mantinguem-nos ferms nosaltres i fem com Maria i que la llum de la fe no se’ns apagui mai.
Prenguem la llum de les candeles per tal de manifestar la divina resplendor d’Aquell que ve cap
a nosaltres, i amb la llum del qual totes les coses resplendeixen i queden il·luminades per la
llum eterna. Que la llum de les candeles serveixi

també per posar de manifest la resplendor de
l’ànima amb la qual hem de sortir a l’encontre de
Crist. Així com la Verge puríssima portava amagada entre bolquers la llum veritable i la mostrava als que vivien en les tenebres, així també
nosaltres, il·luminats amb la resplendor de les

candeles i portant a les mans la llum que a tots
es manifesta, afanyem-nos a sortir a l’encontre
d’Aquell que és la veritable llum (Sant Sofroni de
Jerusalem, Homilia sobre la Hypapante).

CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE IV DE DURANT L’ANY. Missa de
vigília, dissabte a les 8 del vespre. Diumenge,
missa a 2/4 de 10 del matí, 11 en castellà, 12
del migdia i 8 del vespre.

MISSA FAMILIAR. Dissabte 6 de febrer, a les 6
de la tarda, missa familiar amb infants i pares de
2on. curs de l’escola de la Sagrada Família.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS.
Cada dia a les 8 del vespre.
PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada dimecres a 2/4 de 9 del vespre, al presbiteri.
PREGÀRIA FAMILIAR 0-7. Cada mes, pregària
familiar amb els més menuts. Atesa la situació de
pandèmia, s’ha iniciat aquest curs 2020-2021
fent una tramesa mensual d’un guió de pregària
per fer-la a casa en família. Els interessats podeu
sol·licitar aquest enviament a
pregaria07@purissimasabadell.org

Que així sigui.

RECOLLIDA DE MEDICAMENTS PER VENEÇUELA. Continua la recollida de medicaments.
Podeu deixar-los a les caixes que es troben al
despatx parroquial.
CATECUMENAT PER
ADULTS. Continua
oberta la inscripció per la catequesi de Baptisme i Confirmació per adults. Les trobades, inicialment, seran els dimarts a 2/4 de 8 del vespre
amb periodicitat quinzenal.

Mc. 1, 21-28

Fins i tot mana
als esperits malignes
i l’obeeixen.
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