
 

 

 

  

“La meva ànima magnifica el Senyor, el meu esperit celebra Déu que em salva, perquè 

ha mirat la petitesa de la seva serventa. Des d'ara totes les generacions em diran 

benaurada, perquè el Totpoderós obra en mi meravelles: el seu nom és sant, i l'amor que 

als qui creuen en ell s'estén de generació en generació. Les obres del seu braç són potents: 

dispersa els homes de cor altiu, derroca els poderosos del soli i exalta els humils; omple 

de béns els pobres, i els rics se'n tornen sense res. Ha protegit Israel, el seu servent, com 

havia promès als nostres pares; s'ha recordat del seu amor a Abraham i a la seva 

descendència per sempre.”                                                                               (Lucas 1,46-55). 

  

Fa quatre dies, l'11 de febrer, celebràvem la festa de la Mare de Déu de Lourdes. En 

aquest santuari -com a molts dels santuaris estesos arreu del món- es pot testificar amb 

més evidència el continu prodigi de la misericòrdia de Déu, que s'estén "de generació 

en generació sobre els qui l'estimen", venerant i resant a la Mare de Jesús. 

A través de Maria -a qui Jesús, des de la creu, ens va deixar com a Mare, en el seu 

últim acte abans de morir- Déu Pare estén la seva misericòrdia sobre nosaltres. És a dir: 

la seva compassió, la seva bondat, la seva tendresa. 

La Mare de Déu s'alegra, perquè Déu "va mirar la petitesa de la seva serventa". 

Maria, al seu torn, gira els ulls cap a nosaltres. Com a Mare, coneix el nostre "humus", 

les nostres pors, mancances... Coneix bé les nostres necessitats, tribulacions... la nostra 

solitud. A la bonica pregària de la "Salve, Regina" li demanem: "Mare de misericòrdia" 

i "advocada nostra", "gira cap a nosaltres els teus ulls misericordiosos". 

Magdalena Aulina subratllava el fet que la mirada de Maria és una mirada de Mare. 

La Mare de Déu va ser "la dona de la primera mirada" a Jesús, Déu fet home: triada pels 

segles eterns, per donar una digna benvinguda a la terra al Salvador dels homes. Ella va 

ser la primera criatura a la terra que Jesús va mirar amb els seus ulls. I ens fa bo pensar 

que ella hagi estat la primera a donar una mirada, el "tercer dia", al seu Fill ressuscitat, 

renovat pel poder de l'Esperit. 

Maria, la nostra Mare, també ens mira. La seva mirada està fixada en cada un de 

nosaltres, en mi. I hi ha alguna cosa més dolça que la presència de Maria, que la seva 

mirada maternal, que ens guarda i ens protegeix? 

Per tant, no hem de sentir-nos sols, perquè Maria és a prop de cada un de nosaltres 

amb la seva mirada plena de fe, amb la seva dolçor, amb la seva misericòrdia, amb el 

seu amor. Ella ens envolta en una atmosfera de pau i de devoció. 



 

 

 

 

En memòria de la Santíssima Mare de Déu de Lourdes hem celebrat la "XXIX 

Jornada Mundial del Malalt". En el missatge que, el Papa Francesc va escriure i enviar 

per aquest esdeveniment, diu que aquest és «un moment propici per procurar una 

atenció especial als malalts i als que en tenen cura, tant en els llocs especialitzats per a 

ells, com a les famílies i a les comunitats. El pensament està adreçat en particular als que 

arreu del món estan patint els efectes de la pandèmia del coronavirus». 

Desgraciadament, el sofriment prolongat d'aquesta pandèmia (amb totes les 

conseqüències físiques, espirituals, psicològiques, econòmiques...) està trencant 

l'equilibri de la nostra pròpia vida i sacseja les certeses més fermes de la confiança. A 

vegades fins i tot porta a la desesperació i a perdre el sentit i el valor de la vida. Gairebé 

sembla que som incapaços d'aguantar aquesta prova tan forta i tan llarga. Només amb 

l'ajuda de la gràcia de Déu podrem superar l'aïllament obligat i l'allunyament dels 

afectes, dels vincles d'amistat, dels llaços de comunió, d'ideals i de fe ... 

Maria, la Mare de Déu i Mare nostra, està al nostre costat, per sostenir-nos, alleujar-

nos, eixugar-nos les llàgrimes, parlar-nos de la misericòrdia de Déu, omplir-nos 

d'alegria. Perquè "en ella el Totpoderós ha fet grans coses ". El Déu Sant "va auxiliar a 

Israel, el seu servent, recordant-se del seu amor, com ho havia promès als nostres pares, 

a Abraham i la seva descendència". "Per sempre": per a nosaltres també, aquí i ara! 

"La mirada de Maria ens convida dolçament a aixecar la mirada al cel, i infon pau 

en els nostres cors". Magdalena Aulina està al nostre costat per sostenir-nos en la prova. 

A les acaballes del seu Missatge, el Papa Francesc confia «a tots els malalts, els 

treballadors de la salut i als que s'esforcen al màxim al costat dels que pateixen, a Maria, 

Mare de misericòrdia i Salut dels malalts». Ell va formular la pregària que «des de la 

Gruta de Lourdes i els seus innombrables santuaris a tot el món», la Mare de Déu 

«sostingui la nostra fe i la nostra esperança, i ens ajudi a cuidar-nos els uns als altres 

amb amor fratern». 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 



 

 

 

 


