en el Centenari de la Coronació de la Mare de Déu

el candeler
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Acaba de començar la tardor, enguany suau i acollidora, poc turmentosa, per ara. Ha arribat després
un estiu calorós i expectant. La família, al compàs dels horaris escolars, ha
reordenat la seva vida. Va bé!
També la parròquia, comunitat de famílies, ha fet semblantment. Primer,
les inscripcions dels infants i nois i noies per la Catequesi, després s’hi posaran els grups de formació d’adults: tot es va reactivant amb coses de sempre. Les senyores ja obren, matí i tarda, l’església, amb l’acolliment del
somriure i la paraula amable. Els diversos serveis ocupen el seu lloc. Tothom
és convidat a agrair el molt que rep de la parròquia amb un petit servei
gratuït pels altres.
Aquest curs pastoral, que hem iniciat, estarà del tot marcat per l’Any Jubilar en el Centenari de la Coronació de la Mare de Déu de la Candela. Començarà, si Déu vol, el diumenge 24 de gener de 2010. Una efemèride històrica pel seu relleu i sobretot pel contingut que li volem donar. Un Decret
vingut de Roma, amb la solemnitat de la Penitenciaria Apostòlica i amb
les signatures d‘il·lustres dignataris del Vaticà... no és cosa de cada dia. Un
any amb un objectiu ben definit, que això és el més important: d’ajudarnos a preparar espiritualment les Festes Decennals de 2011 és el motiu de
fons de tot plegat. No podem disposar-nos a viure aquestes Festes només
com uns dies de relleu momentani, de llançada de confetti de lluentons,
d’exhibició col·lectiva... encara que a “aquí comptem per festes de la
Candela”.
Aquest Any Jubilar tindrà altres connotacions també importants, encara
que segones: invitar a altres comunitats i grups cristians de fora a visitar
Santa Maria de la Candela,fer sonar el nom de Valls, ajudar els infants a
recordar les nostres arrels històriques incomprensibles al marge de la fe cristiana, posar en marxa iniciatives culturals i artístiques, i un llarg etcètera.
En aquest número de EL CANDELER ja podem tastar, anticipadament, algun tast de l’Any Jubilar. Per començar, la pregària espacial a la Mare de
Déu, que podem començar a fer nostra. Val la pena de meditar-la, gustar
-la, descobrir els matisos, fins i tot anar-la memoritzant en el cor. També el
text del tríptic que explica com cal viure aquesta etapa important de la
nostra vida cristiana: en el seu moment el presentarem i tindrem oportunitat de conèixer profundament la història, la significació i la vivència d’un
Any Jubilar.
Des d’ara i de tot cor, germans i germanes cristians, que aquests mesos de
tardor i els temps d’Advent i Nadal ens disposin per una arrencada joiosa i
esperançada de l’Any Jubilar en el Centenari de la Coronació de la Mare
de Déu de la Candela, camí de les Festes Decennals.
JOSEP BOFARULL, rector
Núm. 102 - 27 setembre de 2009

UN ANY JUBILAR EN EL CENTENARI DE LA CORONACIÓ DE LA MARE
DE DÉU DE LA CANDELA
1. LA DEVOCIÓ A LA MARE DE DÉU DE LA CANDELA
La devoció a la Mare de Déu de la Candela és secular. Consten documentalment les súpliques dirigides a santa Maria en la seva
imatge quan la pesta assolava la ciutat de Valls l’any 1348.
Aquesta devoció s’incrementà amb la fundació de les Festes Decennals, deguda al llegat de Josep Perellada, beneficiat de la
Comunitat de Preveres de la Parròquia de Sant Joan, que es va fer efectiu a la seva mort el 1788. El 28 de gener de 1791 se signà
el document que estipulava que cada deu anys es faria solemne processó votiva en honor de la Mare de Déu de la Candela. Des
de llavors, la ciutat de Valls, cada deu anys, ha refermat el seu vot de fidelitat a Maria.
En les properes Decennals de 2011 es compliran cent anys de la Coronació canònica de la santa imatge de la Mare de Déu, que
va tenir lloc en les Festes de 1911, acabada la processó, per part de l’arquebisbe de Tarragona, que actuava com a llegat del Papa, assistit pels bisbes de Lleida, Urgell i Girona.
Per aquest motiu celebrem aquest Any Jubilar des del 24 de gener de 2010 fins al 6 de febrer de 2011. La seves finalitats principals són la preparació espiritual de les grans Festes Decennals de 2011, l’aprofundiment de la devoció a Maria, Mare de Déu,
inseparable de la nostra identitat cristiana i de la història de la nostra ciutat. A ella cantem:

Flor de febrer, que el nostre cor anhela, de la ciutat Estel, il·luminats per la vostra Candela, guieu-nos cap al cel.

2. QUÈ ÉS UN JUBILEU?
Un Jubileu és un temps favorable que l’Església ens ofereix, en el qual hom és invitat a:
1. Refer la pròpia vida, superant el cansament i la desorientació, i renéixer espiritualment.
2. Entrar en el cor, on hi ha el millor d’un mateix, i retrobar el sentit de la pròpia vida, aprenent els camins de la pregària.
3. Trobar la reconciliació amb un mateix, amb els altres i amb Déu, tot descobrint els altres com a germans.
4. Reconèixer Jesucrist, com el camí, la veritat i la vida, i redescobrir la Bíblia com a Paraula viva de Déu.
5. Fer créixer les nostres comunitats parroquials com a comunitats vives de deixebles de Jesucrist.

UN ANY JUBILAR és un do del Senyor: per a renovar la nostra vida cristiana i eclesial, per a prendre consciència del que
som i a on anem, per a assumir més compromís en la construcció del regne de Déu, en el testimoni de l’evangeli i en la pràctica
de la caritat i de la justícia.
«El terme “jubileu” expressa alegria: no solament alegria interior, sinó goig que es manifesta exteriorment, ja que la vinguda
de Déu també és un esdeveniment exterior, visible, audible i tangible, tal com ens ho recorda sant Joan (1Jn 1,1). És just, doncs,
que tota expressió de goig per aquesta vinguda tingui la seva manifestació exterior, cosa que significa que l’Església s’alegra
de la Salvació. Crida tothom a l’alegria, i s’esforça per a crear les condicions per tal que les forces de la Salvació siguin comunicades a tothom.» (Joan Pau II)

3. COM VIURE EL JUBILEU?
La indulgència que l’Església concedeix en ocasió d’aquest Any Jubilar és un do molt gran perquè s’hi manifesta la plena misericòrdia de Déu Pare, que ja no té en compte les faltes i surt a l’encontre de tothom amb el seu amor. Jesucrist, el seu fill i germà
nostre, és la indulgència i perdó dels nostres pecats. L’hem de demanar amb humilitat i rebre’l amb agraïment. Així viurem la
gràcia especial d’aquest Any.
1. Viurem la gràcia de l’Any Jubilar si visitem la santa imatge de la Mare de Déu de la Candela en la seva capella de la Parròquia
de Sant Joan de Valls, com un pelegrinatge. És a dir, prenent consciència que la nostra vida és un camí cap a la casa del Pare;
que ara estem en el provisional tot esperant el que és definitiu; que ara cal anar lleugers d’equipatge per tal d’apressar el pas i no
quedar-nos enganxats en les coses fugisseres.
2. Viurem la gràcia de l’Any Jubilar si participem de l’eucaristia com el gran i necessari trobament amb Jesucrist, Paraula i Pa de
vida, l’aliment imprescindible per a no defallir en el camí.
El dia 2 de cada mes a 2/4 de 8 del matí, i cada dissabte a les 10 del matí, a Sant Joan, celebrarem l’eucaristia en la memòria
de Santa Maria, Mare de Déu de la Candela.
3. Viurem la gràcia de l’Any Jubilar si ens reconciliem amb Déu per mitjà del sagrament del perdó, que rebem després d’una
sincera manifestació dels nostres pecats i d’una profunda conversió de cor, amb el ferm propòsit de perdonar-nos els uns als altres i de corregir les nostres faltes.
Es pot demanar el sagrament de la penitència: a Sant Antoni, cada dimecres, de 2/4 d’11 a 2/4 de 12 del matí; a Sant Joan,
cada dissabte de 7 a 8 de la tarda, i cada diumenge d’11 a 12 del matí; al Lledó cada divendres de 7 a 8 de la tarda.
4. Viurem la gràcia de l’Any Jubilar si obrim el cor a l’amor de Déu en la pregària personal, familiar, en grup. Anirà bé assenyalar un dia de la setmana, el dissabte, dia marià, per a fer aquesta pregària. Una bona manera pot ser amb les invocacions i avemaria de la novena.
Cada segon dissabte de mes, a la capella de la Candela de Sant Joan, a les 7 de la tarda, es farà una pregària en grup a santa
Maria de la Candela.
Segueix.../..

.../.. Continúa

5. Viurem la gràcia de l’Any Jubilar comprometent-nos en la caritat i la justícia. La caritat fraterna s’ha d’exercir visitant persones
malaltes, ancianes i soles, acollint tothom i purificant les nostres relacions mútues. La justícia demana una opció més clara i preferent pels pobres i marginats. Ens ho diu Jesucrist: «Tot allò que feu a un d’aquests germans meus més petits, a mi m’ho feu» (Mt
25,40). La solidaritat real ens converteix en vehicles de la indulgència jubilar pels nostres germans desemparats.
Càritas Arxiprestal proposa un projecte local en bé de persones necessitades, per ajudar-les a posar una mica més de qualitat a la
seva vida. Cal col·laborar a fer-lo possible amb la nostra aportació als comptes 2073 0018 88 0110426475,

El nostre Any Jubilar ha estat concedit per Decret de la Penitenciaria Apostòlica de la Santa Seu amb data de 23
de juliol de 2009 i signat per James Francis Stafford, cardenal de la Santa Església Romana

Opinions recollides de persones de la comunitat

gria, celebració, festa, compartir.

e) Què no faria la nostra mare per nosaltres? i, Què no faríem
nosaltres per la nostra mare?

-Segon, quan sento tot això penso quan em reuneixo amb la
família, amics,veïns, per celebrar algun esdeveniment, i la veritat
és que sempre busquem un motiu per aquesta trobada. Doncs
una cosa semblant.

Hi ha moltes maneres d'estimar i de sentir-se estimat. Però l'AMOR més gran, més intens, més pur i més sincer és el que una
mare sent pel seu fill. Una mare estima incondicionalment, generosament, tendrament, serenament...

a) -Primer, penso que vol dir Jubileu, doncs, per mi es joia, ale-

-Tercer, ara tenim un motiu fantàstic per reunir-nos com cristians, germans, fills, ja que fa 100 anys de la Coronació de la Mare
de Déu de la Candela. Un ANY JUBILAR, és molt important poder
viure, compartir aquest moment històric de la nostra ciutat de
Valls. APROFITEM la ocasió per obrir-nos a altres pobles, comunitats , ciutats i amb tot al que cadascú hi vulgui afegir.
Segur que durant aquest any ens trobarem en tot això.
b) Si no m'ho haguéssiu preguntat, ni m'ho hauria plantejat. Essent molt sincera us diré que el meu sentiment davant de l'any
jubilar per la Verge de la Candela és quasi d'indiferència. Entenc
que per a persones amb una fe profunda la celebració d'un esdeveniment com aquest pot representar-los gran joia i magnífica
oportunitat per aprofundir encara més en la seva experiència
cristiana. Però per a "cristians" com jo, que ens hem anat allunyant de la pràctica i de la vivència explícita de la doctrina amb
què vam ser educats, un Any Jubilar representa molt poca cosa.
Estic segura que molts haurem de buscar ajuda per entendre el
significat del jubileu, ja que no forma part del nostre bagatge cultural ni religiós.
c) Crec que l’Any Jubilar serà un esdeveniment important per la
nostra ciutat i una excel·lent preparació per les festes Decennals.

Només amb una dolça mirada i una càlida abraçada, una mare és
capaç de fer participar al seu fill del DO més gran que haurem
pogut rebre mai per part de Déu el nostre Pare: el d'ESTIMAR.
Entre una mare i un fill es troba el vincle més senzill i més profund. La intensitat de la més entranyable complicitat.
Entre Jesús i la Mare de Déu tot plegat s'hi troba immensament
reflectit.
Els vallencs, amb aquest any jubilar tenim l’oportunitat d’agrair
a la nostra estimada i venerada Mare de Déu de la Candela el seu
amorós acolliment envers les nostres pregàries, el seu reconfortant consol a les nostres tristeses i desespers, i la seva pau amansidora de tots els nostres neguits.
Serà un any de reflexió i aprofundiment, el qual finalitzarà amb el
festeig col·lectiu d'una joiosa i renovada devoció a la nostra estimada Mare.
Que la candela de la nostra Mare,
ra , continuï il·luminant-nos amb el seu amor.
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f) El Jubileu expressa alegria.
Personalment crec que es donar gracies a Deu per la vida que
ens ha donat, per l’amor, poder tenir a Maria com la nostra mare.

Per preparar-m’hi i obtenir-ne els fruits he d’informar-me, conèixer
el seu significat i continguts i fer després l’esforç per complir-los.

Espero que aquest any jubilar que començarem m’ajudi augmentar la fe vers Deu, perquè en el temps que estem vivint, cada dia
ho necessitem mes.

Em fa il·lusió poder viure aquesta experiència pensant que tindré
a l’abast un mitjà que si el sé aprofitar em podrà ajudar a enfortir
la meva fe.

La manera de preparar-lo serà implicar-me en tot el que sigui
necessari i així de retruc aconseguir dia rere dia ser mes bon cristià.

d) Per poder guanyar el jubileu sabem que s'han de satisfer certes condicions que marca l’Església Catòlica. Condicions
que evidentment procurarem seguir. Però cal tenir molt present que "jubileu" en la llei mosaica, volia dir, celebrar de manera
solemne el perdó que s'esqueia cada 50 anys. Hom havia d'alliberar els esclaus, tornar a llurs propietaris les terres alienades i
deixar els conreus en repòs. En una paraula buscar el perdó. Serà
doncs un bon moment, tot celebrant l'Any Jubilar a Valls, de cercar el veritable perdó, pel damunt d'altres qüestions.

g) Il·lusionada, expectant, disposada a fer el que pugui per aquest
esdeveniment, pregant a Déu que ens ajudi a que aquest Any
Jubilar dedicat a la seva Mare sigui profitós per tothom.
h) Viure un Any Jubilar a casa nostra, a Valls, en honor a la Mare
de Déu de la Candela, és tot un goig.
Seran moltes trobades de fe i de pregària amb els creients i devots de la Mare de Déu al llarg de tots els actes que es vagin programant durant l’any, dins i fora de l’església.

Aquesta és la Pregària a la Mare de Déu de l’Any
Jubilar.
Comencem a aprendre-la, en la nostra pregària personal i familiar.

OCTUBRE
Dilluns 28 de setembre a ¼ de 9 del vespre: reunió
de la Comissió d’Actes Religiosos de les Decennals.
Dimarts 29, dimecres 30 de setembre, i divendres 1
d’octubre, a les 8 del vespre: reunions dels pares
dels nens i nenes inscrits a la Catequesi.
Dissabte 3, tot el dia: pelegrinatge a Montserrat de
les parròquies de l’Alt Camp.
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.
La nostra ànima magnifica el Senyor
i el nostre esperit celebra Déu que ens salva!
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.
Amb totes les generacions us diem benaurada,
perquè el Totpoderós obra en vós meravelles!
Santa Maria de la Candela, Mare amorosa,
concediu-nos coratge per a assolir una veritable fraternitat humana,
el compromís real de la solidaritat amb els desafavorits,
l’opció clara i decidida pels empobrits d’aquest món,
el treball esforçat per la construcció de la pau a la nostra terra.
Amb vós cantem el Déu dels nostres pares,

Diumenge 4, des de les 11 del matí, trobada inicial
de pares amb els seus fills en l’inici del curs de Catequesi. Presentació dels que comencen de nou.
Dilluns 5, a les 8 del vespre: inici de la Catequesi de
Confirmació dels nois i noies de 3r i 4t d’ESO
Dimarts 6, dimecres 7 i divendres 9, a les 6: inici del
Curs de Catequesi d’infants.
Dilluns 12, a 2/4 de 11, a sant Joan: celebració de
l’Eucaristia en la Festa de la Mare de Déu del Pilar.
Dijous 15, a les 5 de la tarda, al Col·legi del Cor de
Maria: inici de curs dels visitadors de la Pastoral de
la Salut de les parròquies de l’arxiprestat.
Dissabte 17, a les 4 de la tarda, a la rectoria de sant
Joan, inici del curs “Trobar-se en la Fe”, organitzat
per l’Institut Superior de Ciències Religioses Sant
Fructuós.
Dilluns 19, a les 8 del vespre: reunió de pares, nois i
noies i catequistes de Confirmació.
Diumenge 25, a 2/4 de 12, celebració de l’Eucaristia
de la Festa de Santa Úrsula, amb la Coral Aroma
Vallenca.

que dispersa el homes de cor altiu i derroca els poderosos del soli,
que exalça el humils i omple de béns els pobres!

Dilluns 26, a les 9 del vespre, a la rectoria de sant
Joan: reunió de l’Agrupació de Confraries i Germandats de Setmana Santa.

Santa Maria de la Candela, pregueu per nosaltres
perquè siguem testimonis del vostre Fill, Jesús,

NOVEMBRE

perquè sentim cordialment l’Església, mare i mestra de la
nostra fe,
perquè acompanyem tots els homes i dones, germans de la f
amília humana.
A Jesucrist, el vostre Fill i Senyor nostre,
tot honor i tota glòria, per sempre. Amén.

Diumenge 1, a les 5 de la tarda: pregària al cementiri; a les 6 de la tarda, a la capella del Roser, pregària
del Rosari pels difunts.
Dilluns 2, a les 10 del matí, a sant Antoni i a les 8 del
vespre, a sant Joan: celebració de l’Eucaristia pels
fidels difunts, anomenant els difunts del darrer any.

