Feb. 2011 / Núm. 48

¿Q UÈ

SIGNIFICA LA CANDELA DE LA

La festa del 2 de febrer,
popularment coneguda com
La Candelera, no és una festa
de la Mare de Déu, sinó una
festa del Senyor, anomenada
La Presentació del Senyor (al
temple). La “presentació” era
un ritu jueu que acomplien els
pares consistent a presentar a
Déu nostre Senyor, en el temple
de Jerusalem, el seu primer fill,
en complir-se 40 dies del seu
naixement (els que separen el 2
de febrer del 25 de desembre).

E LS

C ANDELERA ?

El record que se’n fa en el calendari cristià no és per
raó del ritu jueu en si, que Maria i Josep acompliren
en l’infant Jesús, sinó per raó dels fets que l’envoltaren:
Jesús, portat a braços pels seus pares, es dóna a conèixer
a dos ancians —Simeó i Anna— que reconegueren
Jesús com a Messies, “Salvador”, “Llum que es revela
a les nacions” i “glòria d’Israel” (Simeó). Així, aquell
ritu ordinari i tan habitual en les famílies jueves, en el
cas de Jesús es convertí en una epifania (manifestació),
semblant a aquella amb què Jesús mateix s’havia donat a
conèixer com a Déu als mags. No és difícil entendre que
la candela encesa esdevé ací un símbol referit a Jesucrist,
“Llum del món”.

FRUITS BENEÏTS EN MEMÒRIA DE SANT

Una tradició que es manté ben viva és la benedicció
d’aliments en la memòria de sant Blai, bisbe i màrtir (3 de
febrer). El Benediccional o ritual de benediccions conté un
ampli repertori de benediccions (edificis, persones, objectes
d’ús litúrgic o devocional, activitats...). Aquesta varietat
de camps demostra que la persona pot donar glòria Déu i
acomplir la seva voluntat a través de les diverses activitats
que teixeixen la seva vida: des del treball al lleure, des de
l’atenció a la família i els compromisos socials a l’esbarjo...
L’apòstol Pau dóna el següent consell: “tant si mengeu com si
beveu, com si feu una altra cosa, feu-ho tot a glòria de Déu”
(1Co 10).
Aquests benediccions d’aliments (fruits, coques...) amb
memòria d’algun sant, indiquen la manera de prendre’ls:
donant gràcies a Déu i compartint el que tenim amb els
El lucernario del día 2 de febrero, que precede la celebración
de la Misa, será ocasión para proclamar que Jesús es la Luz del
Mundo.
La bendición de alimentos en la memoria de san Blas (3 febrero)
nos enseña a tomarlos dando gracias al Señor y con la mirada
puesta en los más desfavorecidos.
JCC
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que passen necessitat. La benedicció litúrgica, reservada
als preveres en aquests casos, és model del que hauria de
ser aquella “benedicció” de taula que conserven tantes
famílies, que recita el pare o la mare o bé algun dels fills.

INTENCIONS DE MISSES DE FEBRER
Dia 3 dj
Dia 5 db
Dia 9 dc
Dia 13 dg
Dia 22 dt
Dia 27 dg
Dia 28 dl

Per Jesús Ma. Llorenç
per Pau Rivalt
Per Nicèfor Franquès
Per Lluís Ferré i Maria Nicolau (a les 12)
Per Antoni Asensio
Per Josepa Ferré i Josep Solé (a les 12)
Per una intenció particular

L’ E
...

N T R E V I S T A

AMB MOSSÈN

La nostra Parròquia de Constantí pertany a l’arxiprestat
Tarragonès Ponent. La paraula arxiprestat no ens és pas
desconeguda: la participació en algunes activitats arxiprestals
fa que molts n’hàgiu après el significat de la millor manera,
és a dir, a partir de l’experiència personal que ofereix la
mateixa vida.
Els arxiprestats de la nostra arxidiòcesi són 11: Tarragona
centre, Tarragona perifèria, Reus, Tarragonès Llevant,
Tarragonès Ponent, Baix Camp, Alt Camp, Priorat, Conca
de Barberà, Urgell-Garrigues, Baix Penedès.
Des del 28 de setembre de 2010 l’arxiprest de l’arxiprestat
Tarragonès Ponent és mossèn Jordi Vila, rector de Vila-seca,
que ha succeït en el càrrec mossèn Pere Dalmau.
Demanem a mossèn Jordi que ens en parli...
— ¿Quines parròquies aplega el nostre arxiprestat?
Són les següents: Sant Sebastià, de la Canonja; Sant Feliu
màrtir, de Constantí; Sant Martí bisbe, del Morell; Sant
Joan Baptista, de la Pobla de Mafumet; Sant Pere apòstol,
del Rourell; Santa Maria del Mar, de Salou; Sant Ramon
Nonat, de Salou; Sant Martí bisbe, de Vilallonga; Sant
Esteve protomàrtir, de Vila-seca.
— ¿Per a què serveix un arxiprestat?
Un arxiprestat serveix per a coordinar l’acció pastoral de
diverses parròquies veïnes. La parròquia és la comunitat
local on celebrem i vivim habitualment la fe, la presència
de l’Església enmig dels nostres pobles. Però hi ha
molts aspectes de reflexió, formació i acció que només
són factibles si ens coordinem entre les parròquies més
properes. I no es tracta solament de millorar l’eficàcia: la
comunió és una nota essencial de l’Església.
— ¿Quines són les activitats d’àmbit arxiprestal que
actualment tenen vida en el nostre arxiprestat de
Tarragonès Ponent i quins els àmbits pastorals des
dels quals es treballa de manera coordinada i conjunta
entre les nostres parròquies?
Les activitats arxiprestals que celebrem amb periodicitat
anual són el recés de Quaresma, la trobada d’infants de
catequesi i el pelegrinatge a Montserrat. Els cursos de
preparació al matrimoni també els duu a terme un equip
arxiprestal de manera rotatòria en diverses parròquies.
També hi ha Càritas arxiprestal i reunions de coordinadors
de catequesi i de pastoral de la salut. I els mossens ens
ajudem mútuament en les celebracions comunitàries de
la penitència.
Per comunicar-se: C. Major, 26 | 43120

CONSTANTÍ

JORDI VILA
— ¿Quin és el paper i la responsabilitat dels preveres
i quin el paper del Consell de Pastoral (arxiprestal) en
tota aquesta activitat?
Els set preveres i les dues laiques amb missió pastoral ens
reunim mensualment. És una reunió de treball en la qual
anem despatxant els temes més immediats. És també
una reunió de reflexió, ja que sovint se’ns demana des
d’instàncies arxidiocesanes el parer sobre alguns assumptes
de caire pastoral. I és també una trobada de convivència,
que acaba sempre amb el dinar.
El Consell de Pastoral arxiprestal es reuneix tres o quatre
vegades l’any. És l’òrgan que permet la participació dels
laics en les reflexions i decisions pastorals. Penso que està
cridat a assumir cada vegada més protagonisme.
Moltes gràcies, mossèn Jordi. Agraïm el teu
treball d’arxiprest, no sempre visible, però del tot
indispensable per a la bona marxa de les iniciatives
arxiprestals. JCC

AGENDA DE FEBRER
Dia 2 dc Festa de la Presentació del Senyor (Candelera). Missa: 7 vespre.
Dia 3 dj St. Blai. Missa: 2/4 de 10 matí. Benedicció
aliments: 10 matí (final de la Missa).
Dia 4 dv Comunió al domicili a les persones impedides (primer divendres).
Dia 5 db Missa mensual en castellà (18.30 h).
Dia 10 dj Catequesi d’adults.
Dia 11 dv Mare de Déu de Lurdes.
Dia 12 db Preparació de bateigs.
Dia 19 db Celebració de bateigs.
Dia 22 dt Reunió del Consell de Pastoral.
Dia 24 dj Catequesi d’adults.
Dia 25 dv Col·loqui amb experts: Càritas: la voluntat
del cor, a càrrec del Sr. Francesc Roig Queralt, director de Càritas diocesana. Sala d’actes del Centre
parroquial, a les 9 vespre.

Recorda…

Aprèn, reflexiona, actua
És el lema per al curs 2010-2011
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