
MARIA CANVIA DE NOM AVUI 

Lleida 21.04.2018 

 

Fa goig veure la mateixa i única Mare de Jesús i Mare nostra ornada de tants 

de noms i tantes advocacions. En faríem una lletania ben llarga i ben bonica, 

oi? 

No em puc entretenir a enumerar-les ni anomenar-les. En els pocs minuts de 

què disposem, voldria centrar l’atenció en allò que fa gran a Maria i en allò 

que ens la fa més propera. 

1. Primer: Maria canvia de nom. En l’anunciació l’arcàngel Gabriel la 

saluda: 

Lc 1, 27 Alegra't, afavorida κεχαριτωμένη.  (=omple-de-gràcia), el 

Senyor és amb tu  

No li diu pas: Déu vos salve Maria plena sou de gràcia. Només li diu dos 

mots: Χαῖρε, κεχαριτωμένη: alegra’t l’afavorida, l’agraciada. 

I en acabar l’entrevista amb Gabriel, Maria respon:  Aquí tens  l'esclava 

del Senyor ἡ δούλη τοῦ Κυρίου; que es compleixi en mi la teva paraula.  

Dos noms: Agraciada / esclava-serventa del Senyor. 

2. Segon:  Visita a Elisabet 

La “padrina” Elisabet saluda la noia jove i guapa de Natzaret: 
1,43 Qui sóc jo perquè em visiti la mare del meu Senyor? cf. 2Sa 6,9  
No es pot donar un nom més alt i més ple que aquest. En totes les 
advocacions que avui veiem adreçades a Maria ni ara ni al llarg de la història 
ningú no ha dit de santa Maria una paraula tan sublim com aquesta: la Mare 
del meu Senyor = la Mare de Déu. 
I li dóna un segon nom: 1,45 Sortosa  tu la creient  (ἡ πιςτεύςαςα), la que 

s’ha fiat de Déu. 

Quedem-nos amb aquests quatre noms de Maria: Agraciada / esclava-

serventa del Senyor. La Mare del meu Senyor, la creient. 

3 En la vida pública de Jesús hi trobem dues trobades de Jesús amb la 

seva família 



a) Lc 8, 21 La meva mare i els meus germans són els que escolten la 

Paraula de Déu i la compleixen  

B) Lc 11,27-28  

-Sortós el ventre que et va portar i els pits que et van criar!  

-Joiosos més aviat els que els que escolten la Paraula de Déu i la 

compleixen!  

 

4. Ara girem full i pensem en Maria i nosaltres. Recordem els 4 nomes 

que Lluc dóna a Maria.      Pobres de nosaltres. Maria ens queda 

molt amunt. Li diem tres avemaries, li posem una corona, la 

col·loquem en un altar molt bonic. I la deixem. Ens resulta 

inabastable. 

5. Però no, resulta que Maria està en el nostre nivell en dos punts. Ho 

hem sentit a l’evangeli. Jesús proclama feliços els qui  escolten i els 

qui compleixen. 

I què hem llegit de Maria? És la creient i la qui compleix la 

PARAULA. És dir, que la grandesa de Maria: creient i serventa del 

Senyor està al nostre abast.  

 

6. I si fem com Ella, si som com Ella creients i practicants som com Ella 

plens de gràcia, afavorits de Déu. Abans de crear el món, Déu, 

perquè ens estimava ens escollí perquè fóssim sants i irreprotxables 

davant d’Ell a la seva presència. (Ef 1,4) 

I encara més: El qui escolta i compleix, m’és germà, germana i 

mare!!! 

7. De manera que la grandesa de Maria la nostra Mare, la compartim 

tots els qui som aquí. Maria som nosaltres. 

8. No sé pas on vaig trobar o me vaig empescar una pregària ben 

curta: Esperit Sant que formàreu Jesús en Maria, formeu Jesús en 

mi. Com Jesús se’ns ha fet present en Maria, avui Jesús es fa 

present al món en nosaltres com a persones i com a membres de 

l’Església. Sortosos si escoltem la Paraula de Déu i la complim! Som 

germans, germanes i mares de Jesús. 


