
PRESENTACIÓ DEL SENYOR (2 de febrer) 

Avui una gran festa. La recordem des de petits; sobretot, les persones grans. 

Després de 40 dies del naixement d’un nadó, els pares, segons la llei de Moisés, havien de presentar-lo al 
temple de Jerusalem i oferir-lo al Senyor. Però si el necessitaven a casa, calia pagar un rescat. És el que 
fan Maria i Josep. També es feia el ritual de la purificació de la mare. Ritual que fins fa pocs anys 
encara els fèiem a les nostres esglésies. 

Si ve és cert que els pares presentaven el fill a Déu, en el cas de Jesús fou Déu que va presentar el seu 
fill als homes. Així ho digueren i visqueren aquells ancians, Simeó i Anna. El presenten com a “llum que es 
reveli a les nacions”; i també: “aquest noi serà motiu que molts caiguin a Israel i molts d’altres 
s’alcin” 

(Avui aquí al temple hi ha el Casal de la Gent Gran de Guissona i Comarca i hi ha també aquest grup de 
nous batejats. D’alguna manera estem, de nou, revivint aquell moment de Josep i Maria ) 

Aquell Jesús i el Jesús d’avui continua revelant-se al nou Israel, que 
som nosaltres. Déu, en Jesús, s’ha fet llum del món. Una llum que a 
voltes l’enfosquim amb les nostres boires: que són els nostres hobbis, 
aparences, amb un desmesurat afany de tenir i posseir (clar que en la 
mesura  que et  vas carregant d’anys, va minvant aquest desig). 
Amaguem aquesta llum als infants quan dins la llar silenciem Déu, sigui 
de paraula, d’omissió o d’acció. 

La festa d’avui ( junt amb aquest aplec de persones grans i infants) 
ens vol fer veure que és l’home i la dona, el ser humà, que es troba 
amb Déu. 

Avui portem aquest signe de les candeles (els batejats el ciri 
Baptismal) que significa la llum de la fe que ens guia pel camí de la 
vida sense desentendre’ns dels altres que també caminen il·luminats 
per Crist. Tots fem camí a la llum de la fe que ha d’estar sempre encesa, no només quan som  a l’església 
sinó en la vida de cada dia. La llum del ciri encès del nostre Baptisme és el símbol de la llum de la fe que 
hem de conservar tota la vida fins a l’hora de la nostra mort. 

Aquesta flama de la fe ens ha de donar i rebre l’escalfor de l’amor amb els que convivim i relacionem. I 
aquesta llum acull, estima, exigeix i es dóna als altres. Una llum que de menuts han de rebre el fills i que 
la visquin reflexada en els pares, avis i familiars. En els padrins del seu Bateig, algun aquí presents. 

I acabem contemplant Josep i Maria com devien estar meravellats del que Simeó  i Anna digueren d’ell. 

Simeó va beneir-los i Maria digué a Maria: 

“Aquest noi serà motiu que molts caiguin a Israel 
I molts d’altres s’alcin; serà una senyera combatuda, 
I a tu mateixa una espasa et traspassarà l’ànima” 

 

També aquests infants us donaran goig als pares; però també un dia hi haurà dolor (espasa)  


