ANY XXXIII
NÚM 1680

DIUMENGE V DE DURANT L’ANY/B
4 DE FEBRER DE 2018

La candelera
Aquest divendres passat, 2 de febrer, 40
dies després de Nadal, hem celebrat la festa
de la Candelera. En les eucaristies fem
aquest signe de la benedicció de les candeles
i proclamem l’Evangeli de la presentació de
Jesús en el Temple.
Popularment, a moltes cases, es desmunta
el pessebre que vam posar per l’advent. El
motiu és que abans de la reforma litúrgica
(per tant mig segle enrere!) el temps de Nadal anava des de la Missa del Gall ﬁns a la
festa litúrgica de la presentació del Senyor al
temple, el 2 de febrer.
La candelera —que és com es coneix popularment la festa de la presentació del Senyor—
posava el punt i ﬁnal a tot aquest cicle d’advent-nadal, que després de la reforma litúrgica arriba «només» ﬁns al diumenge després de reis, festa del Baptisme del Senyor.
Malgrat la festa de la candelera hagi quedat
«separada» del temps de Nadal, té un profund lligam amb el sentit del Nadal.
En la tradició jueva que emmarca la vida de
Jesús, el ritus de la presentació al temple tenia un sentit de puriﬁcació de les mares que
havien infantat, però també tenia un sentit
d’oferiment de l’infant que d’alguna manera
hem volgut recollir en la nostra tradició cristiana.

Els cristians entenem la nostra vida com
un do de Déu. Gran part del que som, des
del nostre cos ﬁns a la nostra manera de
ser i de pensar, procedeix d’altres persones, ens ha vingut donat des de fora. La
vida la vivim cada un de nosaltres, però en
el fons és un regal, és un do.
Hem rebut aquest do dels nostres pares i
la nostra família, però totes aquelles persones que d’alguna manera han conviscut
amb nosaltres des que vam néixer han
participat en aquest regal i han deixat la
seva empremta en nosaltres.
En darrera instància hem rebut el do de la
vida de Déu mateix, que és qui l’ha pensat
i l’ha engegat per a tota aquesta humanitat, i que també ha deixat la seva empremta en cada persona.
La festa de la candelera, amb el signe de
les candeles beneïdes, ens recorda doncs
aquell oferiment que una jove parella fan
al temple de l’infant Jesús nascut a Betlem
però també ens urgeix a tot cristià a agrair
el do rebut i a ser ﬁdel a la seva vocació
posant a les seves mans —de veritat, sincerament— aquest regal que ell ens ha fet.
Josep Torrente Bruna

VI VOLTA SOLIDÀRIA. Celebrada el passat diumenge 28 de ge-

ner al Parc Nou. Amb 117 inscrits, els beneficis (351€) aniran al
projecte Materno-Infantil que Càritas diocesana té al Prat de
Llobregat. Moltes gràcies a tots.
RECÉS PARROQUIAL. Aquest diumenge 4 de febrer. Començarà a la missa de les 9 de la parròquia i acabarà a mitja tarda.
El farem al monestir de sant Pere de les Puel·les, al carrer Anglí
de Barcelona.
INTRODUCCIÓ ALS PROFETES. Reunió del grup a l’escola de les

Carmelites missioneres el proper dijous 8 de febrer a les
19.00h.
VINE A CONÈIXER. Reunió del grup aquest proper divendres 9

a les 17.30h a la sala de sant Pere.
GRUP LLAVORS. Reunió el proper diumenge 11 de febrer a les
11.00h a la sala sant Pau, per acabar amb l’eucaristia de les
12.30h
CAMPANYA DE LA FAM EN EL MÓN. Promoguda per Mans Uni-

des, se celebra el proper diumenge 11 de febrer. A més de ser

una campanya de sensibilització —ens farem ressò especialment en el sopar de la fam el divendres 23 de febrer a les
19.00h— és també una campanya de captació de recursos per
a un projecte que es tria cada any. Enguany és per un projecte
que les mercedàries tenen a Malanje (Angola) de consolidació
del cicle d’educació secundària ampliant una escola. Per això
aquest cap de setmana us donem sobres de la campanya per
tal que pugueu fer la vostra aportació diumenge vinent.
EXCURSIÓ A MIRABET. La parròquia de sant Cosme l’organitza
per al proper diumenge 11 de febrer.
ORDENACIÓ DIACONAL. En Mario Pardo que actualment està

a la parròquia de Sant Joan de Sant Joan Despí serà ordenat
diaca al servei de la nostra església el proper diumenge 11 a les
19.00h a la catedral de sant Llorenç´.
30è ANIVERSARI DE LA FUNDACIÓ DE LA PARRÒQUIA DE LA
MD DE LA MERCÈ. Serà el dimarts 13 de febrer.
RECÉS DE QUARESMA. L’estem preparant per al matí de dis-

sabte 17 de febrer d’11.00h a 13.00h a la parròquia de sant
Cosme per a totes les parròquies del Prat.

Joaquín MORÓN PALOS (87), Francisca SÁNCHEZ CORTÉS (80), Ginés SOTO IMBERNON (77), Rafael VALVERDE RODRÍGUEZ(95), Matilde MATEU BOU (90), José Antonio DE ARRIBA RUESTES (77)

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ
DIUMENGE 4. 11.00h. Ricardo MARTÍN FERNÁNDEZ
SANT PERE I SANT PAU
DISSABTE 3. 9.00h. Rosa ROCAMORA FELIU, Francisco MATEO i
Ana VIDAL. 20.00h. famílies TORRES-LLAURADÓ, Rosa BARÓ,
Josep ESTALELLA i Teresa ESTALELLA.
DIUMENGE 4. 9.00h. Albert ROVIRA, Joan MARTÍ, Sergi PEJOAN.
12.30h. consorts Antoni RAFOLS i Maria COMPANY, Pere FABRÓ,

Maria Teresa GIRALT. 20.00h. Maria ROJO GARCÍA, consorts Antoni PUGÉS i Paquita LLOBET, Ramón PUGÉS TRIAS, Agustí LLOBET, Dositeo CASTRO, Montserrat ABELLÓ i famílies.
DILLUNS 5. 20.00h. Luis CASTILLO RUIZ.
DIVENDRES 9. 9.00h. Roc MAS.
DIUMENGE 11. 9.00h. famílies INÉS-CONDE i CONDE-RIERA, Antonio CARO. 12.30h. Javier CLEMENTE i el seu fill Xavier CLEMENTE, Mariano CLEMENTE.
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