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MARIA ENS PRESENTA A JESÚS PER AVANÇAR
PEL CAMÍ SEGUR DE LA VERITAT I DE L'AMOR

La festa de la Presentació del Senyor en el temple,
quaranta dies després del seu naixement, posa davant
els nostres ulls un moment particular de la vida de la
Sagrada Família: segons la llei mosaica, María i Josep
porten al nen Jesús al temple de Jerusalem per oferir-ho
al Senyor. Simeó i Ana, inspirats per Déu, reconeixen en
aquell Nen al Messies tan esperat i profetitzen sobre ell.
Estem davant un misteri, senzill i alhora solemne, en el

qual la santa Església celebra a Crist, el Consagrat del
Pare, primogènit de la nova humanitat.
La suggestiva processó amb els ciris a l'inici de la
nostra celebració ens ha fet reviure la majestuosa
entrada, cantada en el salm responsorial, d'Aquell que
és "el rei de la glòria", "el Senyor, fort en la guerra" (Sal
23, 7. 8). Però, qui és aquest Déu fort que entra en el
temple? És un nen; és el nen Jesús, en els braços de la
seva mare, la Mare de Déu. La Sagrada Família
compleix el que prescrivia la Llei: la purificació de la
mare, l'ofrena del primogènit a Déu i el seu rescat
mitjançant un sacrifici.
El text evangèlic ens mostra Maria en l'acte d'oferir
al seu Fill: una ofrena incondicional que la implica
personalment: María és Mare d'Aquell que és "glòria del
seu poble Israel" i "llum per il·luminar a les nacions", però
també "signe de contradicció" (cf. Lc 2, 32. 34). I a ella
mateixa l'espasa del dolor li traspassarà la seva ànima
immaculada, mostrant així que el seu paper en la
història de la salvació no acaba en el misteri de
l'Encarnació, sinó que es completa amb l'amorosa i
dolorosa participació en la mort i resurrecció del seu Fill.

En portar al seu Fill a Jerusalem, la Verge Mare ho
ofereix a Déu com el veritable anyell que lleva el pecat
del món; ho posa en mans de Simeó i Anna com a
anunci de redempció; ho presenta a tots com a llum
per avançar pel camí segur de la veritat i de l'amor.
Benet XVI, de la homilia del 2 de febrer de 2006

JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA
2 DE FEBRERO
“La vida Consagrada, encuentro con el Amor de Dios”
El lema de esta Jornada se presenta como una
“nueva ocasión de entrar en lo íntimo de uno mismo,
para ver qué es lo esencial, lo más importante para
nosotros, y qué nos está distrayendo del amor y por
tanto nos impide ser felices. El amor de Dios es fiel
siempre, no desilusiona, no defrauda”
Esta Jornada debe ser una ocasión para promover
el conocimiento y la estima de la vida consagrada
como forma de vida que asume y encarna el
encuentro con el amor de Dios y con los hermanos,
manifestado en la entrega profética desde cada
carisma fundacional.

SANTORAL
Miércoles 31 de enero: San Juan Bosco, presbítero.
(Fundador de la sociedad de San Francisco de Sales.
(Salesianos).
Viernes 2 de febrero: La Presentación del Señor.
(Bendición de candelas al empezar la Eucaristía).

ACTIVITATS DURANT LA SETMANA
Dimecres 31 de gener: A les 19:30h sessió de Bíblia
Dijous 1 de febrer: de 9h a 13h. Adoració del santíssim
matinal.
Divendres 2 de febrer: Adoració del santíssim vespertina.
De les 19:30h fins a les 21h.
Dissabte 3 de febrer: Sant Blai.
Després de la missa de les 19:30h, vespertina de
Diumenge. És beneiran els fruïts que portaran els qui
celebren aquesta festa.

