“Llum que es reveli a les nacions” (Lc 2, 32)
El proper dimarts 2 de febrer,
celebrarem, si Déu vol, la festa
de la Presentació del Senyor, popularment coneguda com la
Candelera. Fins al Concili Vaticà
II, era considerada una festa
mariana, ja que la purificació
ritual de la Mare de Déu, tot i no
ser el centre de la commemoració, tenia un paper essencial en
el sentit d’aquesta festivitat. Per
això se l’anomenava la Purificació de Maria.

nistres, amb les candeles enceses a les mans, tot entrant al
temple, per “anar a la casa de
Déu i a l’encontre del Crist”, on
s’hi celebrarà l’Eucaristia.

Més tard, i tal com se celebra a
l’Orient cristià, s’ha recuperat la
primacia cristològica, perquè el
principal misteri evocat és la
presentació de Jesús al temple i
la seva manifestació a l’ancià
Simeó. Així representaria la
cloenda de les solemnitats que
commemoren el misteri de l’Encarnació.

D’aquesta manera, els fidels,
agafaran la seva candela en entrar al temple. Enceses les candeles, es beneeiran des de l’entrada del temple i només els ministres avancen en processó
fins a l’altar, mentre es cantarà
el cant d’entrada.

El més significatiu de la festa és
la processó dels fidels i els mi-

Mn. Carles Cahuana, rector

Tenint en compte això i les circumstàncies i restriccions actuals, els delegats de litúrgia de
la Tarraconense proposen que
els fidels no participin en la processó, sinó que estiguin des del
principi als llocs que ocuparan
durant la missa.

Informacions
V Setmana de la Bíblia
Del 24 al 29 de gener s’ha celebrat la V Setmana de la Bíblia,
tot i que aquest any, amb motiu
de la pandèmia, s’han suprimit
moltes de les activitats que es
realitzaven en anys anteriors.
La darrera setmana donàvem a
conèixer algunes edicions en línia de la Bíblia. De cara a seguir
les lectures de la missa, la publicació “La Missa de Cada Dia” és
segurament la més difosa. Inclou
els textos litúrgics per a totes les
celebracions eucarístiques del
missal català, tant les d'àmbit
general com les pròpies de cada

diòcesi i les de les principals poblacions. Està publicada per l'Editorial Claret, en format imprès i
també en línia a la web
www.missadecadadia.cat on es
pot accedir a les lectures del dia,
l’anterior i el següent també. Des
d'aquesta mateixa pàgina es pot
descarregar l'aplicació per a mòbils.
A més hi ha multitud d’edicions
únicament de l’evangeli del dia
amb comentaris i reflexions:
“Paraula i vida” de Claret, i
“Evangeli 2021” de CCS, Paulines, i Edibesa, entre d’altres editorials. També trobareu el mateix
en llengua castellana.

Càritas parroquial
Des de Càritas parroquial estem
ajudant 8 famílies, algunes amb
infants. Els aliments que actualment ens continuen fent més falta

són llet, oli, llegums cuits, sucre,
caldo, galetes i llaunes de tomàquet fregit. Moltes gràcies per la
vostra ajuda.

Intencions de missa
Dissabte 30 - Montserrat Buxeda Brujas (2n aniv.)
Diumenge 31 Dilluns 1 - Josep Ma. Miralles, Ester
Álvarez, Francisco Bustelo
Dimarts 2 -

Dimecres 3 Dijous 4- Pepita Bonet Compañó
Divendres 5 -

