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MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES 

MARIA ENS HA PRECEDIT 

pel pare CARRÉ  
 

Maria, la nostra germana i la nostra mare, ens ha precedit. Li podem 

aplicar allò que l'epístola als Hebreus diu del Senyor: que ha passat 

més enllà del vel, «com a precursor». Amb el cos i l'ànima, Maria és 

allà dalt «la figura i el començament de l'Església que ha d'arribar a 

terme en el món futur» […].  

Sí, ben cert, Maria ens fa posar l'esguard primerament en Jesús. 

Jesús és nascut d'una dona: a aquesta dona, Mare de Déu, preser-

vada pel pecat, i que ha cregut en ell més que ningú, Jesús ha co-

municat amb plenitud la vida que no s'acaba. «Els he donat la glòria 

que vós m'heu donat», deia al Pare abans de morir. I ell mateix ha-

via promès: «Ho atrauré tot cap a mi». Maria ha estat atreta la pri-

mera, i el do etern que Jesús li ha fet manifesta la seva pròpia glò-

ria. Perquè l'Assumpció de Maria és la victòria del Salvador que ha 

vingut a crear novament el gènere humà.  

Però, aquesta Assumpció benaurada anuncia també la victòria 

del Salvador en nosaltres, ens toca a nosaltres, a tu i a mi, que som 

membres del Poble de Déu cridats a esdevenir un dia semblants al 

nostre Déu, «perquè el veurem tal com és».  

En Maria, «l'Església ha pres possessió del cel». Per això, la pri-

mera dels salvats, llum de la humanitat en marxa, intercedeix prop 

del seu Fill perquè nosaltres, pecadors que som, avancem en el 

nostre camí, en la vida i en la pregària, fent tot el que el Senyor ha 

dit, «fins que —com ha proclamat el Concili— totes les famílies dels 

pobles, tant si s'honoren amb el nom cristià com si encara no conei-

xen el Salvador, s'apleguin en l'únic Poble de Déu, per a glòria de la 

santíssima i indivisible Trinitat». 


