L’evangeli ens diu...
Quan van complir-se els dies que
manava la Llei de Moisès referent a la
purificació, portaren Jesús a Jerusalem
per presentar-lo al Senyor. Hi havia
llavors a Jerusalem un home que es
deia Simeó. Era just i pietós, esperava
que Israel seria consolat. En una
revelació, l'Esperit Sant li havia fet saber
que no moriria sense haver vist el
Messies del Senyor. Va anar, doncs, al
temple, i quan els pares entraven amb
l'infant Jesús, el prengué en braços i
beneí Déu dient: -Ara, Senyor, deixa
que el teu servent se'n vagi en pau, com
li havies promès. Els meus ulls han vist
el Salvador, que preparaves per
presentar-lo a tots els pobles: llum que
es reveli a les nacions, glòria d'Israel, el
teu poble.

La imatge de la
Mare de Déu de la Candela
És una escultura gòtica de pedra, de principis del
segle XV. Va ser trossejada el juliol de 1936 i tirada
al foc. De la imatge original es conserva intacte el
cap de l’infant. Passada la guerra fou recomposada
i redecorada. Porta corona i un mantell que li
cobreix el cap, li emmarca la cara i li cobreix tot el
cos. El braç dret sosté la candela que li dóna nom i
a l’esquerre el fill que atrapa amb les mans un ocell
negre que li pica la mà dreta, símbol de la passió.

Prega...
Santa Maria de la Candela, Mare del
Senyor i Mare nostra, amb vós donem
gràcies a Déu Pare per la immensa Bondat
que d’ell rebem, a Jesús, el vostre Fill, per
l’Amor que ens demostra, a l’Esperit Sant,
per la Comunió fraternal que treballa en
nosaltres.
Santa Maria de la Candela, flor de febrer,
sigueu l’estel que ens indica la Llum del
món que és Jesucrist: que la seva Paraula
sigui el Camí que hem de seguir, que el
seu Evangeli ens ensenyi el que hem de
ser, que en la seva Església visquem la
nostra fe.

Missa a la Mare de Déu de la Candela:
Dissabtes a les 10h.

Atura’t, pensa-hi...
La fecunditat de la vellesa
La jove parella de Josep i Maria presentaren al
temple de Jerusalem el seu fillet de només 40
dies. Dos ancians, Simeó i Anna, els acolliren.
Conduits per l’Esperit sant descobriren en el
nou nat el Fill que Déu enviava al món, per a ser
germà nostre. A la fi de la seva llarga i fidel vida
varen poder veure el Salvador del món i Llum
de les nacions. El papa Francesc t’ofereix una
reflexió ben oportuna: Els ancians aporten la
memòria i la saviesa de l’experiència, que
convida a no repetir estúpidament els mateixos
errors del passat (EG, 108)
Si ets una persona gran, no et deixis abatre per
les limitacions i xacres. Són oportunitats per
purificar el teu esperit i per exercir la humilitat de
demanar ajuda, sempre que ho necessitis, però
no per caprici o per abusar de les persones que
tenen cura de tu. Ofereix oportunament la teva
opinió sobre les coses i la teva experiència de la
vida, no com una imposició. Senzillament
recorda el que t’ha ensenyat la vida, la riquesa
de la teva saviesa acumulada amb esforç i
generositat. No t’oblidis de ser comprensiu.
Si ets una persona que encara no ha arribat a
gran, escolta els ancians, valora la seva saviesa
de vida, demana la seva opinió, presta el teu
ajut amb delicadesa i amor. Segurament que tu
has rebut molt d’ells. No oblidis els seus
sacrificis per tu, el seu amor i dedicació.
Manifesta’ls el teu agraïment. I no perdis la
paciència, necessària per mantenir la pau de la
convivència.
Abans de marxar d’aquesta capella de santa
Maria de la Candela, dóna una mirada al gran
quadre de la paret de la dreta. Prega als dos
sants ancians perquè t’ajudin albirar la Llum que
ve dalt, del Déu Etern, el Pare.

Nota històrica
La capella de la Mare de Déu està situada a
l’interior de l’església parroquial de sant Joan
de Valls, punt central de la devoció marina
de la ciutat a la seva patrona, des d’antic.
Consten documentalment súpliques a la
santa imatge des de 1348.
Aquesta devoció es va incrementar molt per
la fundació de les Festes Decennals gràcies
al llegat del prevere de la Comunitat Josep
Parellada, que es feu efectiu el 1791, i des
de llavors, sense cap interrupció, tots els
anys acabats en 1. Les Festes Decennals
tenen una gran repercussió en la vida de la
ciutat. Una dita local s’expressa així: “aquí
comptem per festes de la Candela”.
Una tradició molt valorada és el cant de la
Salve tots els dissabtes de l’any, a la fi de la
celebració de l’Eucaristia.
Cada any, en la festa patronal del 2 de
Febrer, centenars de feligresos i de
ciutadans visiten la capella i el cambril.
Aquesta festa es preparada per una novena
de gran concurrència. El dia de festa de la
Presentació del Senyor se celebra l’Ofici
Solemne amb la benedicció de les candeles i
la processó pels carrers del barri antic, en la
qual els fidels que entonen els cants que
marca la tradició: el Virolai i els Goigs.
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Ermites i advocacions de la
Mare de Déu a l’Alt Camp:
un itinerari cultural i espiritual
L’Any Sant de la Misericòrdia que ha
convocat el Papa Francesc ens convida a
pelegrinar als santuaris i ermites de la Mare
de Déu del nostre arxiprestat. Aquest
pelegrinatge ens ajuda
redescobrir la
presència propera de Maria en tantes
imatges venerades i Ella és sempre camí
cap al Senyor, camí de fe.
Fem aquesta veneració amb l’esperit de
recerca de Déu, d’escolta de la Paraula, de
pregària i de reconciliació. En aquests llocs
sants trobareu la Mare de la Misericòrdia.
Que la dolçor de la seva mirada ens
acompanyi en aquest Any Sant, perquè
tots puguem redescobrir l’alegria de la
tendresa de Déu.

La Mare de Déu de
la Candela a la
parròquia de sant
Joan de Valls

Els altres llocs marians específics
de l’Alt Camp
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1. Mare de Déu de Montserrat de Montferri.
2. Mare de Déu del Roser de Vallmoll.
3. Mare de Déu del Loreto de Bràfim.
4. Mare de Déu del Remei d’Alcover.
5. Mare de Déu del Lledó de Valls.
6. Mare de Déu de l’Esperança de Figuerola
7. Mare de Déu de la Llet de Puigpelat.

ARXIPRESTAT DE L’ALT CAMP
ARQUEBISBAT DE TARRAGONA

