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LA VERGE MARIA 

 
Som el mes de maig i, tradicionalment, és un mes dedicat a la Mare 

de Déu. Els més grans recordeu, segurament amb goig, el mes de 
Maria que es feia a les parròquies i que acostumava a ser molt lluït i 

en el qual hi tenien una intervenció decisiva les anomenades filles de 
Maria. Aquella vivència, com d’altres, s’ha esvaït, i res no és com 

abans; però hauríem de mirar que no s’esvaís la devoció a la Mare de 
Déu. En comptes de reproduir costums antics que ara costen 

d’encaixar en els nostres dies, potser és millor que cada època trobi 
la seva manera d’honorar la Mare de Déu. Les formes poden i han de 

canviar, però el fons sempre és el mateix. Per això, en aquest mes de 
maig és un bon moment per a preguntar-nos si pensem en la Verge 

Maria, la nostra Mare del cel, si hi tenim devoció.   
 

La nostra devoció a la Mare de Déu ha de partir sempre de l’evangeli. 

És llegint l’evangeli que ens adonem de la grandària humana i 
espiritual de Maria, la “noia de Natzaret”. Maria és, per a tots els 

cristians, un punt de referència lluminós a l’hora de conrear i fer 
créixer la nostra identitat de persones creients. Si volem saber què 

ha de ser i què ha de fer una persona creient, la vida de Maria és una 
lliçó sublim. Recordem-ne alguns moments i deixem que l’exemple de 

Maria ens parli al cor:  
 

“Déu te guard, plena de la gràcia del Senyor! Ell és amb tu”. 
 

“Sóc l’esclava del Senyor: que es compleixin en mi les teves paraules”. 
 

“Ets beneïda entre totes les dones i és beneït el fruit de les teves 

entranyes”. 
 

“Feliç tu que has cregut: allò que el Senyor t’ha anunciat es complirà”. 
 

“La meva ànima magnifica el Senyor”. 

 
“Maria es va quedar tres mesos amb Elisabet, i després se’n tornà a casa 

seva”. 
 

“Maria guardava tot això (que deien els pastors) en el seu cor i ho 

meditava”. 
 

“A tu una espasa et traspassarà l’ànima”. 
 



“Fill meu, per què t’has portat així amb nosaltres? El teu pare i jo et 

buscàvem amb ànsia”. 
 

“La mare de Jesús diu als servidors (a les noces de Canà): feu tot el que ell 
us digui”. 

 

“Vora la creu de Jesús hi havia la seva mare”. 
 

“Tots ells eren constants i unànimes en la pregària, juntament amb algunes 
dones, amb Maria, la mare de Jesús”. 

 

En aquest mes de maig, doncs, farem bé d’anar recordant moments 
de la vida de Maria, d’anar veient com reaccionava en les diferents 

circumstàncies en què es trobava. Fixant-nos en Maria, aprenem a 
ser cristians, més bons cristians.  

        El mossèn 
______________________________________________________ 
 
AGENDA       

 
INTENCIONS DE MISSES: Dijous, dia 16: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina; dissabte, dia 18 (migdia): per Severino García i Zamora; 
Dissabte, dia 18 (vespre): A sant Isidre, en acció de gràcies; diumenge 
19: pel poble de Viladrau. 

 
VISITA ESPIRITUAL A LA MARE DE L’EROLA:  Amb motiu de l’estada a 

l’església parroquial de la imatge de la Mare de Déu de l’Erola, la parròquia 
ha editat un llibret en el qual hi trobareu la “Visita espiritual a la Mare de 
Déu de l’Erola”, un text que, com recordareu, es va escriure expressament 

l’any passat en honor de la Mare de Déu de l’Erola i que el vam fer servir 
algunes vegades. Enguany, a més del text, hi hem afegit unes fotografies 

magnífiques relacionades amb la imatge, el poble de Viladrau i l’Erola, 
l’autor de les quals és en Josep Sansalvador, al qual donem sincerament les 
gràcies. Esperem que, especialment aquests dies del mes de maig, i també 

tot l’any, ens recordem de la Mare de Déu de l’Erola, sigui fent servir 
aquestes pregàries de la visita espiritual, sigui unes altres. El llibret del qual 

parlem, que és a tot color, valdrà entre 1,50 i 2 euros, i ens agradaria que 
arribés a totes les famílies de Viladrau.  
 

MES DE MARIA: tots els dies feiners, després del rés del sant Rosari, es fa 
el mes de Maria.  

 
SANT ISIDRE, LLAURADOR: dimecres, dia 15 de maig, és sant Isidre 
llaurador, patró dels pagesos. Dissabte vinent, dia 18, al vespre, direm la 

missa en acció de gràcies a sant Isidre. Recordem que, a l’església 
parroquial, hi tenim una imatge de sant Isidre.   

 
APLEC DE L’EROLA: Diumenge, dia 26 maig, serà l’aplec de l’Erola. Com 

cada any, hi haurà missa i la presidirà el P. Raimon Algueró, S.I., a les 11 
del matí.  
 



 


