Les obres de misericòrdia corporals i espirituals
Santa Maria,
Mare del Consol del afligits
He valorat començar a parlar d’una
obra de misericòrdia espiritual com
és: Consolar els Afligits, amb Maria,
Mare de Déu i mare nostra, perquè és
a ella a qui demanem consol, moltes
vegades, i ens posem sota la seva
protecció amb les diferents advocacions amb què la venerem. També perquè aquest Jubileu Extraordinari de la
Misericòrdia s’inicià el 8 de desembre
passat, festa important de Maria com
és la Immaculada Concepció. Deia a
la presentació que el lema d’aquest
Any Sant de la Misericòrdia és: «Misericordiosos com el Pare és misericordiós», doncs també podem dir
d’ella: «Misericordiosos com Maria és
misericordiosa».
Santa Maria, Mare de Déu, es diu
«Mare del Consol» o «Consoladora
dels afligits», perquè per mitjà d’ella
Déu va enviar el «consol del seu poble», que és Jesucrist. Ella, quan va
estar al costat del seu Fill que patia
a la creu, va merèixer aquesta felicitat
promesa per l’Evangeli: «Feliços els
qui ploren, perquè seran consolats»

(Mt 5,5). Després de
la resurrecció del seu
fill Jesucrist, va rebre
aquest consol, i per
això pot consolar els
seus fills en qualsevol
lluita. El Concili Vaticà II
diu que «la Mare de Jesús... precedeix amb la seva
llum al poble de Déu que peregrina, com a signe d’esperança segura i de consol» (Lumen Gentium 68).
Maria, protagonista de la història de
la salvació. La dona que respon amb
un sí valent a Déu i que canta el Magníficat a favor dels més pobres. La
mare que pateix al peu de la Creu del
seu Fill i consola quan els deixebles
desesperen després de la mort de
Jesús. Maria manté viva la flama de
la fe, preparant-se per acollir l’anunci
joiós de la Resurrecció. Maria ens pot
ajudar a posar en pràctica aquesta
obra de misericòrdia, perquè va dur
dins seu el mateix Fill de Déu, que és
font de misericòrdia.

Pregària
Santa Maria, Mare del Consol dels afligits,
et donem gràcies per ensenyar-nos
a ser misericordiosos amb els altres.
Fes que des de la nostra petitesa t’imitem
i esdevinguem bàlsam guaridor
dels més pobres i afligits d’aquest món.
MD 2016 / 02

MD 2016 02 Fulls grocs.indd 67

67

24/11/15 9:08:58

