


Sota la vostra  
protecció

Sota la vostra protecció ens refugiem, oh Santa Mare 
de Déu! No defugiu les nostres súpliques en les nostres 
necessitats. De tots els perills deslliureu-nos sempre. 
Verge gloriosa i beneïda!

Aquesta pregària és la més antiga que els 
cristians fem a la Mare de Déu. Des del segle iii, 
quan va ser composta, potser durant la persecució 
de Deci, l’Església l’ha feta servir per adreçar-se a 
Maria, la mare de Jesús, i demanar-li protecció en 
els perills. 

En Maria, l’Església ha reconegut la Mare de 
Déu, la Theotokos, i aquesta unió tan íntima amb la 
Paraula de Déu, que la fa ser profetessa admirable, ens 
ha dut a pregar-li amb una confiança tan gran com 
la que Déu li mostrà quan l’escollí per a mare del 
qui havia de ser el seu Verb encarnat.

La protecció de la Mare de Déu, que en grec és 
el seu amor entranyable, en llatí pren el nom de 
praesidium, de castell, de lloc segur; i és que res no 
ens és tan segur, cap força no és tan inamovible, 
com la d’aquest amor, un amor humà que pren la 
força de Déu.

A Montserrat, generacions i generacions 
de pelegrins, juntament amb els monjos i els 
escolans, han pregat Santa Maria Mare de Déu en 
les seves necessitats, li han encomanat les seves 
vides i les vides dels qui estimaven, per tal que, 
donant-los abric dins vostre mantell blau, els protegís 
de tots els perills. 

Més encara, volent que aquesta pregària no 
s’interrompés, sinó que creixés més i més, des 
de 1223 van voler unir-se en una confraria que, 
arreu de Catalunya i per tot el món, aplega encara 
avui tots els qui tenen en Montserrat un punt de 

referència espiritual. Una confraria que aquest any, 
i ja mirant al mil·lenari de Montserrat, hem volgut 
renovar, i a la qual tots els pelegrins es poden unir.

Aquest any que comencem volem proposar 
als pelegrins de Montserrat no només aquesta 
pregària, sinó una reflexió aprofundida de quines 
són aquestes necessitats i quins són aquests perills 
que encomanem a la Mare de Déu. El dia a dia ens 
carrega a vegades de necessitats que realment no 
ho són, i ens fa descuidar aspectes de la nostra 
vida dels quals sí que tenim autèntica necessitat. 
Dedicar temps a la família, a l’educació dels nostres 
fills, a l’atenció dels nostres ancians, la calma i la 
serenitat per tenir una bona paraula, o la lectura 
de la Paraula de Déu i la pregària, són necessitats 
que tot sovint descuidem. I què direm dels perills, 
d’aquelles coses que temem i que segurament no 
són més que oportunitats, mentre ens oblidem dels 
autèntics perills de cada dia: mantenir la rancúnia 
al cor, envejar, oblidar-nos, en definitiva, del que 
implica el manament de l’amor que Jesús ens va 
donar. Aquests són els autèntics perills, dels quals 
hem de demanar a Santa Maria que ens alliberi.

Que la vostra visita a Montserrat sigui ocasió 
de renovació interior, i que la Mare de Déu aculli 
les vostres pregàries per tal que, quan torneu a 
casa, pugueu ser, com Ella ho és, portadors de 
la Bona Nova. Que la protecció de Santa Maria 
acompanyi sempre els cristians, i tots els qui de 
cor li confien les seves necessitats i s’emparen 
sota el seu mantell per defensar-se de tots els 
perills. 

Centre de Coordinació Pastoral


	Prop pastorals 2018_CAT_OK_1_B
	Prop pastorals 2018_CAT_OK_2

