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Presentem-nos davant el qui és la Llum
-38) ens narra la 

presentació de Jesús al temple de Jerusalem, 
que Antoni Gaudí ens va representar 
bellíssimament a la façana del Naixement de la 
Sagrada Família
primogènit, acabat el termini de la purificació, 
fos presentat al Senyor per a ser-li consagrat, 
recordant el que Déu havia fet ja per Israel en el 
temps del seu esclavatge a Egipte (Ex 13,2). Per 
al jueus no era només un acte de pietat, sinó un 
profund record de la mà poderosa de Déu que 
els havia guiat vers la terra promesa i un record 

alliberador, i molt més 
encara per a algú com 
sant Josep, que era de la 
casa de David, de la 
descendència del qual se 
n esperava el 
Redemptor. 

Celebrem aquesta festa 
el dia dos de febrer, amb 
el nom de La Candelera, 
recordant també que el 
Senyor ens ha estat 
favorable i ens ha obert 
les portes de la salvació 
per la passió, mort i 
resurrecció del seu Fill 
Jesucrist a qui hem estat 
incorporats per les aigües del baptisme, 
sepultats al pecat, per néixer a la vida nova que 
ve 
Simeó, amb el nen als braços, i la professa Anna, 
van reconèixer el Messies, nosaltres també, en 
presentar les nostres candeles, reconeixem la 
nostra salvació baptismal en aquell que digué: 
«Jo sóc la llum del món. El qui em segueix no 
caminarà a les fosques, sinó que tindrà la llum 
de la vida» (Jn 8,12). 

Són molts els infants als qui cada any els és 
administrat el sagrament del baptisme a la 
Sagrada Família i, amb , els 
convidem a retornar, amb els seus pares i 
familiars, per viure aquesta presentació davant el 

Senyor, però sobretot per fer palesa la 
consagració que tots els cristians tenim a Déu, 
tal com Jesús fou consagrat. Ho farem en 
diverses cerimònies, fora dels horaris habituals 

com als feligresos a les eucaristies i, així com el 
dia de La Candelera tots nosaltres encendrem 
una llàntia, ells també encendran de nou el ciri 
del seu baptisme i renovaran les promeses 
baptismals. Un recordatori, un clavell i una 

record 
de consagració a Déu que visqueren ja el dia del 

seu baptisme quan el 
celebrant, un cop els 
hagué ungit amb el 
crisma, digué: «Per tal 
que, incorporat al seu 
poble, siguis sempre 
membre de Crist, 
sacerdot, profeta i rei 
per a la vida eterna». 

Si a l inici de la 
celebració de La 
Candelera qui 
presideix prega dient: 
«Oh Déu, llum 
veritable i donador de 
la llum eterna, infoneu 
als nostres cors el 

resplendor de la vostra llum a fi que puguem 
arribar a la llum de la vostra glòria», en el 
baptisme, un cop lliurat el ciri, prega tot dient: 
«Que els vostres fills, il·luminats per Crist, 
caminin sempre com a fills de la Llum». Aquesta 
és la pregària que us convido a fer per aquests 
infants, les seves famílies i tots nosaltres, que 
visquem amb plenitud la nostra condició de 
batejats i, com a Poble Sant, tal com ens diu 
Jesús  «No es pot amagar una ciutat 

una llàntia per posar-la sota una mesura, sinó en 
el portallànties, perquè faci llum a tots els qui 
són a la casa». (Mt 5,13-15). 

Mn. Josep M. Turull, el vostre rector 
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Presentació dels infants 
 

Aquest dissabte 28 de gener i el proper 4 de 
febrer, tindrem, en dues celebracions, la 
trobada amb els infants que han estat bate-
jats a la cripta de la Sagrada Família al llarg 

Seguim la tradició començada ja fa molts 
anys i que tenia lloc en les misses habituals 
dels diumenges entorn de la festa de la 
Candelera (2 de febrer). Enguany, pel gran 

pròpies per a ells. 

La Candelera 
Dijous, 2 de febrer 

A la cripta de la Sagrada Família 

Misses a les 09:00 i a les 20:00 h. 
amb benedicció de les candeles. 

A les 12:00 h, missa amb un grup de feligre-
 

 
 

Baptismes - 171 Confirmacions - 16 

Primeres Comunions - 33 Matrimonis - 43 

 

 

 

Horaris  Parroquials 
Misses Dissabte Diumenges i festes de precepte Feiners 

Basílica de la  
Sagrada Família 

 9h Missa internacional  

Cripta de la  
Sagrada Família 

9h castellano 

20h català 

10:30h català 

11:45h castellano  13h català, 

18:30h català  20h castellano 

9h castellano 

20h català 

 18:30h castellano   

 

Confessions Abans de les misses i sempre que hi hagi sacerdot disponible. 

Pregària del Rosari Cada dia a les 19:15 h. 

Adoració 
eucarística 

Dijous, de 20:30 a 21:30h (el segon dijous de mes, de 20:30 a 22:30 h) 

Despatx parroquial Dilluns, dimecres i divendres, de 18 a 20h. 

Càritas 
Assistent social 

Telefonar al 933.441.650, de dilluns a divendres, de 8 a 14 h  

Diàlegs per a 
promesos 

Dilluns al vespre durant cinc sessions, o diumenges al matí durant tres sessions, cada mes. 


