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Fa uns dies unes persones se’m van acostar per preguntar-me com és que ara no es mantenien els
Pessebres fins a la Candelera. Li vaig explicar que el Missa Romà, després de la Reforma del
Concili Vaticà II, l’ actual, preveu que les festes de Nadal acaben amb la festa del Baptisme del
Senyor que sempre és el Diumenge següent ala Solemnitat de l’Epifania (Reis). I em van
respondre que elles continuaven mantenint-ho fins a la Candelera.
Retirar el Pessebre en la festa del Baptisme del Senyor és actualment allò litúrgicament correcte.
Volem dir que s’han acabat les festes de Nadal.: Mantenir-ho més enllà, fins a la Candelera, com
es feia anteriorment, pot ser una devoció entranyable. No es tracta de res mal fet. De totes maneres
l’important ara és entendre bé la festa de la Presentació del Senyor ( que per cert abans era una
festa que insistia més en el caràcter marià i ara ho és una festa del Senyor).
El dia 2 de febrer, quaranta dies després de celebrar amb goig el naixement, ara celebrem aquell
dia feliç en el qual Jesús va ser presentat al temple, complint externament un precepte legal. I
moguts per l’Esperit Sant vingueren al temple els sants ancians Simeó i Anna; i il·luminats pel
mateix Esperit reconegueren el Senyor i el confessaren amb alegria.
El dia de la Candelera, a una hora apropiada es reuneix el poble fidel portant a les mans unes
candeles que es beneeixen. Certament el Ciri Pasqual que encenem la nit santa de Pasqua, i del
que també els fidels participen encenent unes candeles, és la màxima expressió del simbolisme
de la llum. Però ara, en aquesta festa de la Candelera, més aviat ens cal pensar que si Joan Baptista
ens portà la promesa d’un sol que vindria del cel, ara aquestes candeles ens ho recorden
humilment.
Farem bé de prestar tota la nostra atenció, a les candeles que portem a les mans a lloança divina i
imitem l’actitud dels dos ancians, Simeó i Anna.
Que el costum de dur a casa les candeles beneïdes de la Candelera , i especialment les de Pasqua,
ens faci recordar tot l’any el Nadal i la Pasqua. En els primers segles existí un ritu, que encara es
conserva en moltes comunitats monàstiques, que, a la darrera hora del dia, encenen una espelma
davant una imatge de la Mare de Déu. La Comunitat, a la vegada que l’encenen ofereix i dona
gràcies a Déu per la llum indeficient que se’ns ha donat en Crist.
Avui pràcticament només conservem les candeles de la Presentació i el lucernari de la Vigília
Pasqual.. Amb ocasió de la Presentació, des de temps de sant Pau VI, una ofrena simbòlica de
religioses i religiosos amb ciris encesos.
Mn. Joan Rodríguez, canonge

Dia 2, dimecres
Presentació del Senyor
XXVI Jo rnada de la Vida Consagrada

10.30h cant de Laudes i a les 11.00h benedicció de candeles
i Missa Conventual.
19.15 Eucaristia Vida Consagrada, presideix Mons. Javier Vilanova,
Bisbe auxiliar. Promou la Delegació Diocesana de Vida Consagrada i Unió de Religiosos de
Catalunya

Dia 3, dijous
18.00h Hora santa, a la capella del Santíssim.
Pregària per les vocacions i per la vida

Dia 5, dissabte
Gremi d’Electricitat i Fontaneria
8.30h Missa a la capella de Santa Llúcia.
Després, cant de la Salve davant la imatge
de la Mare de Déu de la Llum, al claustre.

Dia 6,
Diumenge V de durant l’any
10.00h Cant de Laudes i a les 10.30h Missa Conventual
(Proper diumenge col·lecta campanya contra la Fam)

Dia 11, divendres
Mare de Déu de Lourdes
Patrona de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes.
Jornada Mundial del malalt
9.30h i 11.30h misses a l’Altar de la Verge de Lourdes al Claustre.
18.00h al Claustre, rés del Sant Rosari.
19.15h Missa a l’Altar Major
Finalitzada la celebració es convida a tots els assistents a la processó de torxes.

Dia 12, dissabte
Santa Eulàlia, verge i màrtir
9.30h Cant de Laudes al Cor i cant dels goigs; 10.00h Missa Conventual
Després de la missa, els concelebrants veneraran el Sepulcre de la Santa acompanyats del Cor
Francesc Valls.
La Cripta romandrà oberta de 8.30h a 9.15h i de les 11.15h fins les 17.30h.
21.00h representació de la “Vida i Passió de Santa Eulàlia”
a càrrec de l’Esbart Ciutat Comtal.
En motiu de la celebració de Santa Eulàlia, aquest dia serà
Jornada de portes obertes.

Dia 13,
Diumenge VI de durant l’any
Campanya contra la Fam al Mon (Mans Unides)
Lema: “La nostra indiferència els condemna a l’oblit”
Oració i Col·lecta a totes les misses.
10.00h Cant de Laudes i a les 10.30h Missa Conventual
16.45h representació de la “Vida i Passió de Santa Eulàlia”
a càrrec de l’Esbart Ciutat Comtal.

Dia 16, dimecres
XXXII Cicle de Concerts d’orgue
A les 20.00h Concert d’orgue
Organista: Loreto F. Imaz.
Organitza l’Excm. Capítol de la Catedral.

Dia 20, divendres
Diumenge VII de durant l’any
10.00h Cant de Laudes i a les 10.30h Missa Conventual.

Dia 22, dimarts
Càtedra de Sant Pere, Apòstol
18.45h Cant de Vespres i a les 19.15h Missa Conventual

Dia 2 - Verge de la Llum
Dia 11 - Mare de Déu de Lourdes
Dia 12 - Santa Eulàlia

Claustre
Claustre
Cripta

Santa Eulàlia

Litúrgia de les Hores
Dies feiners a la Capella del Santíssim - Sant Crist de Lepant
8.45h pregària de Laudes; 18.30h pregària de Vespres.
Diumenges i festius, al Cor de la Catedral: 10.00h cant de Laudes.

Iniciació cristiana d’adults
Catequesi per adults que prepara a la celebració dels sagraments de la
Confirmació i Primera Eucaristia
Dissabtes, de 18 a 20 h celebració de l’Eucaristia i Catequesi

Santa Missa – Horaris
De dilluns a divendres (no festiu s): 9. 00h, 1 1.00h , 12.00h i 19 .15h.
Dissab tes i vig ílie s de festiu s: 9.00h, 11.00h , 12.00h, 18. 00h i 19.15 h.
Diu menge s i fe stius : 9 .00h, 10.30 h ( Missa Conventual ), 1 2.00h, 13. 00h, 18.00h
i 19.15 h.

Dia 26, dissabte
10.00h Confirmacions, presideix Sr. Degà–President del Capítol Catedral.

Dia 27,
Diumenge VIII de durant l’any
10.00h Cant de Laudes i a les 10.30h Missa Conventual.
Resa amb nosaltres l'Ofici Diví
(Laudes & Vespres)
Descarregueu al telèfon mòbil
l'aplicació gratuïta CPL
(Litúrgia de les Hores)
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