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MES DE MAIG, MES DE MARIA 

 
Pels qui som més grans, el mes de maig el solem identificar amb el mes de 

Maria. En altre temps, en les parròquies, el mes de maig, era cada dia una gran festa, 
perquè al vespre, es resava sant rosari i després es feia el mes de Maria. Es repartien 
estampes, i més d’un infant s’afeccionava a col·leccionar-les. Endemés, hi havia les 
“filles de Maria” que eren l’ànima del mes de Maria, eren elles les qui s’encarregaven 
que el culte a la Mare de Déu, durant aquest mes de maig, fos ben lluït.  
 

La Verge Maria, es faci o no es faci el mes de Maria o es faci d’una manera 
diferent d’abans, continua essent model de vida cristiana per avui i per a tots els 
temps.  Per tant, tant durant el mes de maig com en la resta de l’any, la nostra mirada i 
el nostre cor no poden estar lluny de la nostra mare de cel. Maria mereix la nostra 
admiració i devoció per la seva condició de  “plena de gràcia”, de “benaurada que ha 
cregut”, de Mare del Crist, de Mare de l’Església.  
 

El papa Pau VI, l’any 1974, va escriure una exhortació apostòlica amb el títol de 
“El culte marià” en la qual parla del culte que cal prestar a la Mare de Déu. En aquesta 
exhortació és especialment profund un apartat que contempla els trets essencials de la 
identitat cristiana de Maria: 
  

Maria és la Verge oient: Maria acull amb fe la Paraula de Déu. Com diu sant 
Agustí “Ella plena de fe, concebent el Crist abans en el cor que en el cos, va dir: “Sóc 

l’esclava del Senyor, que es faci en mi segons la teva paraula” (Lc 1,38). Una fe que li 
va valer la felicitació de la seva cosina Elisabet. “Feliç tu que has cregut que 
s’acomplirà allò que t’ha estat dit de part del Senyor” (Lc 1,45). 

 
Maria és la Verge orant: “La meva ànima magnifica el Senyor...” (Lc 1,46-55). 

En aquest càntic la Verge lloa Déu, dóna prova d’una gran humilitat i es mostra  plena 
de fe i esperança. Per això aquest càntic s’ha convertit en oració de tota l’Església de 
tots els temps.  Maria es mostra també Verge orant a Canà  i també al final de la seva 
vida quan Maria prega amb els deixebles, amb l’Església naixent: “S’aplicaven 
unànimement  a l’oració amb les dones i Maria, la mare de Jesús i amb els germans 
d’ell” (Ac 1,14). Maria és, doncs, present de manera activa i exemplar en el naixement 
de l’Església.  
 
 Maria és la Verge Mare: Perquè com diu el Concili Vaticà II (1962-1965), “en la 

fe i l’obediència, sense intervenció humana, per obra de l’Esperit Sant, engendrà en el 
món el Fill del Pare”. Maria és Mare del  Crist, Mare nostre i Mare de l’Església. 
  

Maria és la Verge oferent: L’Església veu en Maria la Verge oferent  en 
l’episodi de la presentació de Jesús al temple. Maria està unida al seu Fill Jesús en 
l’obra de la redempció i aquesta unió té el seu punt culminant en el Calvari on Crist 
s’oferí a Déu i Maria, dreta al peu de la creu, sofrí amb el seu Fill.    
 
Maria, doncs, sempre l’hem de veure relacionada amb el seu Fill Jesucrist i d’ella 
podem i hem d’aprendre a viure units a Déu i agermanats amb el nostre proïsme. Que 
durant aquest mes de maig tinguem molt present la Verge Maria. Venerem-la. 
Estimem-la.                                                  

El mossèn 



AGENDA 
 
INTENCIONS DE MISSES: Dissabte, dia 7: per Carme Serra i Muntal, difunta; diumenge, 
dia 8: per Soledat, Jaume i Montserrat Rossell i Giralt, difunts; dijous, dia 12: pel poble 
de Viladrau; dissabte, dia 14: per la pagesia de Viladrau. En acció de gràcies a Sant 
Isidre; diumenge, dia 15: per Miquel Arumí i Riera, difunt. 
 
BENEDICCIÓ I INAUGURACIÓ DE LA REMODELACIÓ DEL BAPTISTERI I DE 
LA INSTAL·LACIÓ D’UNES VITRINES PER A EXPOSAR I GUARDAR ELS 
OBJECTES LITÚRGICS D’ORFEBRERIA DE LA PARRÒQUIA: El diumenge, dia 15 
de maig, a l’hora de la missa de les 12 del migdia, beneirem i inaugurarem, si Déu vol, la 
remodelació del baptisteri i l’exposició permanent d’objectes litúrgics d’orfebreria. Tothom hi és 
convidat. Després de missa, per celebrar-ho, a la plaça del davant de l’església, s’oferirà un  
refrigeri.    
 
FESTA DE SANT ISIDRE LLAURADOR: El diumenge, dia 15 maig, és la festa de sant Isidre 
llaurador. En la missa del dissabte, dia 14 de maig, a 2/4 de 8 del vespre, farem honor al sant i 
pregarem especialment per la pagesia.   
 
FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: El diumenge, dia 8 de maig, com cada segon 
diumenge de mes, de 2/4 d’11 a 2/4 de 12 del matí, a la rectoria, farem la sessió de formació 
cristiana per a adults. Recordeu que està obert a tothom, tothom qui vulgui pot participar-hi.  
 
MES DE MARIA: Cada dia, després del rés del rosari i durant aquest mes de maig, es farà el 
mes de Maria.  
 
INFORMACIONS  
 
CASAMENT: El proppassat dia 25 d’abril, a la capella de sant Ignasi de Mas Molins es va 
celebrar el matrimoni canònic entre Josep Ignasi Molins i Sala, natural de Seva, Mercè 
Gardell i Martínez, natural de Llançà. Que Déu els beneeixi i els faci créixer en l’estimació 
mútua.  L’enhorabona! 
 

BATEIG: El proppassat dia 25 d’abril, a la capella de sant Ignasi de Mas Molins, van ser 
batejades les germanes bessones  Maria Molins i Gardell  i Alba Molins i Gardell, de 
Viladrau, filles de Josep Ignasi i de Mercè. Que trobin en els seus pares i en nosaltres un bon 
exemple de vida cristiana.  
 
NOCES D’OR: El proppassat, dia 30 d’abril, al migdia, a l’església parroquial, en Jordi Pineda 
i Bayés i la Maria Neus Pardo Romagosa, van celebrar les seves noces d’or matrimonials. 

Que Déu els beneeixi i els acompanyi en el seu camí.  L’enhorabona a ells i els seus familiars!  
 
BATEIG: El proppassat dia 30 d’abril, a la tarda, a l’església parroquial, va ser batejat el nen 
Guillermo, Lucas, Claudio Lluch Cardenal, natural de Boadilla del Monte (Madrid), fill de 
Miguel i de Mercedes. Que trobi en els seus pares i en les persones que volen el seu bé un bon 
exemple de vida cristiana. S’escau que el bateig d’en Guilllermo és el primer que es celebra en 
el baptisteri que s’ha remodelat recentment i en el qual s’han instal·lat les vitrines per exposar i 

guardar el tresor parroquial.     
 
COL·LECTA TERRA SANTA: El Divendres Sant es va fer la col·lecta per a ajudar els cristians 
de Terra Santa i es van recollir 307,79 euros. Moltes gràcies.  
 
NOCES D’OR MATRIMONIALS: El dia 8 de maig, a la una del migdia, a l’església parroquial, 
en Valentí Blancafort i Coll  i la Montserrat Aligué i Bellvehí  celebraran les seves noces 

d’or matrimonials. Ens unim a la seva festa i a la seva pregària d’acció de gràcies. L’enhorabona 
a ells i als seus familiars.  


