31 de Gener de 2021
FESTA DE LA CANDELERA
El 2 de febrer és la Candelera, una diada al bell mig de l’hivern, que clou el
cicle nadalenc.
És una de les festes més antigues d’entre totes les que té dedicades la Mare
de Déu durant l’any: la va introduir el papa Gelasi I l’any 496. Quaranta
dies després d’un naixement, els jueus presentaven la criatura al temple. I
la seva mare es purificava. Josep i Maria van fer el que era costum. Per tant
en aquest dia celebrem dues coses: la Presentació de Jesús al temple i la Purificació de Maria, Mare de Déu.
El Papa Sant Joan Pau II el 1995 va instituir aquest dia, la celebració de la
Jornada de la Vida Consagrada, per tant aquest any celebra els seus 25
anys.
L’objectiu d’aquesta jornada “és ajudar a l’església a valorar el testimoni
dels qui han estat escollits a seguir Crist de molt a prop mitjançant la pràctica dels consells evangèlics i, alhora, vol ser per a les persones consagrades
una ocasió per a renovar els propòsits i revifar els sentiments que han
d’inspirar la seva entrega al Senyor.(...)” (Juan Pablo II, Mensaje para la primera Jornada de la Vida Consagrada (2.II.1995), n. 1)
La Jornada d’enguany té com a lema “La vida consagrada, paràbola de fraternitat en un món ferit”, dedicada a tots els homes i dones que, enmig
d’innombrables desafiaments, arran del camí o en els racons més amagats
d’una barriada qualsevol, es converteixen en ajuda per a les ferides del
món.
La Vida Consagrada, doncs, és una llum d’esperança per la seva vida de
fraternitat i el seu servei d’amor a tots, especialment als més pobre i als que
pateixen. Les persones consagrades, ens diu Enrique Benavent, Bisbe de
Tortosa, viuen la vocació com una passió pel Regne. El seu lliurament total
a Déu els permet entregar-se totalment pel Regne. El més important del
seu testimoniatge no és el que fan, sinó el que anuncien. La seva fraternitat
en la fe és fa fraternitat humana, i la seva fraternitat humana arriba a ser
fraternitat divina i, per això, anticipació del que Déu vol per a tota la humanitat. Sense elles, la vida de l’Església seria més pobra.
Tenim la presència de diferents formes de vida consagrada a les nostres
comunitats parroquials. Els Instituts de vida religiosa, les Carmelites, Filles
de Sant Josep -la Clínica-, les del Sagrat Cor, les Germanetes de l’Asil, les
Butinyanes i l’Institut Secular de Magdalena Aulina -Casa Nostra-.

“Els meus ulls han
vist el Senyor que
preparaves per
presentar-lo a tots
els pobles; llum
que es reveli a les
nacions, glòria d'Israel, el teu poble.”
(Lc 2, 30-32)

Gràcies, Pare, pel
do del teu Fill,
pel la llum que
rebem d’Ell, nosaltres i tota la
humanitat, sovint
través

d’ancians

savis i dels qui
has cridat a la
vida consagrada

