NOVENA A MARIA
REINA DE LA PAU

PRIMER DIA (16)
LA PAU
Sabem, per l’Evangeli, com Jesús va ser missioner de pau. En el seu naixement els
àngels van lloar Déu perquè la pau havia arribat "a la humanitat que Ell estima". Lc
2, 14.
Més endavant, quan va començar a predicar va proclamar: "Feliços els qui treballen
per la pau, Déu els anomenarà fills seus". Mt 5,9. I quan va enviar a evangelitzar
els seus deixebles els va donar instruccions precises per invocar la pau a les
famílies: "Quan entreu en una casa, digueu primer: Pau en aquesta casa."Si allí hi
ha algú que n’és digne, la pau que li desitgeu reposarà damunt d’ell; si no, tornarà
a vosaltres”. Lc 10,5-‐6. També, en el context de l’Últim Sopar, mentre
s’acomiadava dels apòstols va tornar al tema de la pau: "La pau us deixo, la meva
pau us dono; no us la dono pas com el món la dóna. Que el vostre cor no estigui
més torbat ni acovardit" Jn 14, 27. Dies després, la tarda de la Resurrecció, va
tornar a insistir: "Pau a vosaltres! Tal com m’ha enviat el Pare, així us envio jo a
vosaltres. Als qui perdonareu els pecats, els seran perdonats; als qui els retindreu,
els seran retinguts". Jn 20,20-‐23. Veiem llavors com la pau era important per a
Jesús i com en delegava la difusió als seus deixebles. També nosaltres avui som
responsables de la pau. La pau no depèn dels polítics ni de les negociacions, sinó de
la nostra pròpia conversió a Déu. És el missatge que avui ens presenta la Mare de
Déu.
Quan la Mare de Déu va parlar per primera vegada sobre la pau, les llàgrimes li van
córrer per les galtes, lliscant-li pel vestit fins a terra. Algú ha anomenat el Pujol de
les Aparicions “el pujol de les llàgrimes de Maria”. Aquell dia va dir que venia "per
la pau" i que "la pau havia de regnar entre Déu i els homes i els homes entre si."
De quina pau parlava la Mare de Déu? De la pau que és fruit de la redempció, fruit
del misteri pasqual del seu Fill. Per aquesta raó, aquell dia la Mare de Déu va
aparèixer davant d’una gran creu negra; per fer-nos entendre que l’única pau
possible per a la humanitat és la que ja ens va atorgar el seu Fill per mitjà de la
seva Pasqua.
En els missatges de la Gospa sobre la pau, queda clar que perquè regni la pau al
món, primer ha de començar a regnar a cada cor i a les famílies. Només d’aquesta
manera, l’home podrà intercedir eficaçment per la pau. Ha dit que "quan es prega
per la Pau i el cor no està en pau amb Déu i amb el proïsme, aquesta pregària no
val tant." Maria és Reina de la Pau, perquè ens l’ofereix primer al cor i a les nostres
famílies. Amb la seva pau, que és la pau de Jesús, podrem intercedir pels altres.
"Benvolguts fills!: Avui us convido a decidir-vos per la pau. Pregueu perquè Déu us
doni la veritable pau. Viviu la pau en els vostres cors i comprendreu, benvolguts
fills, que la pau és un do de Déu. Benvolguts fills, sense amor no podeu viure la

pau. El fruit de la pau és l’amor i el fruit de l’amor és el perdó. Jo estic amb
vosaltres i us convido a tots, fills meus, perquè el primer pas que doneu sigui
perdonar els de la vostra pròpia família. D’aquesta manera, tindreu la capacitat de
perdonar els altres. Gràcies per haver respost a la meva crida!" 25-‐1-‐96.
PREGÀRIES
En la Verge Maria, Reina de la Pau, Déu Pare ens mostra el seu amor. Per la seva
intercessió, elevem les nostres súpliques per les nostres necessitats i les de tot el
món.
•

Per l’Església, estesa per tot l’univers: perquè aculli en si mateixa, com
Maria, la Paraula de salvació i engendri la vida nova als qui Déu ha cridat.
Preguem el Senyor.

•

Per la pau i la justícia en la comunitat humana: perquè siguin enderrocats els
projectes dels superbs, enaltits els humils i plens de béns els pobres.
Preguem el Senyor.

•

Per tots els creients en Crist: perquè Maria els sostingui, com a l’Església
naixent, i arribin a formar un sol cor. Preguem el Senyor.

•

Pels consagrats al servei del Regne de Déu: perquè visquin la seva crida amb
la mateixa generositat amb què Maria es va oferir al seu Senyor. Preguem el
Senyor.

•

Per nosaltres: perquè creguem sense reserves en l’acompliment de la Paraula
de Déu i progressem en el camí de la fe. Preguem el Senyor.

Pregària
Déu omnipotent que heu fet grans coses en Aquella que totes les generacions
anomenen joiosa, renoveu en nosaltres, per la seva intercessió, les meravelles del
vostre Esperit perquè puguem beneir el Vostre Nom eternament. Us ho demanem
per Jesucrist Senyor nostre. Amén.

SEGON DIA (17)
LA FE
Quan la Mare de Déu va parlar per primera vegada sobre la pau, va dir que per
aconseguir-la "era necessari tenir fe". I la fe també ocupa un lloc rellevant en la
predicació de Jesús. En certa ocasió el Senyor va dir: "Tingueu fe en Déu, Jo us
asseguro que qui digui a aquesta muntanya: “alça't i tira't al mar” sense dubtar-ne
en el seu cor, sinó creient que es realitzarà allò que diu, us asseguro que li serà
concedit. Per això us dic: Tot allò que demaneu en la pregària, creieu que ja ho
teniu concedit, i ho rebreu" Mc 11,22-‐24.
La fe és la virtut teologal per mitjà de la qual l’home s’adhereix personalment a
Déu, i al mateix temps, i inseparablement, al lliure assentiment a tota la veritat que
Déu ha revelat. És un do sobrenatural de Déu i un acte humà, conscient i lliure, que
correspon a la dignitat de la persona humana. El Catecisme de l’Església Catòlica
ens diu que, de la fe, "Abraham és el millor model i la Mare de Déu la seva
realització més perfecta". CEC 144.
Maria, amb la seva presència perllongada a Medjugorje, pretén despertar la fe dels
creients, a fi d’obtenir la pau i la conversió dels homes. La Mare de Déu ha dit que
"per tenir una fe ferma és necessari dedicar temps a la pregària i al dejuni." Ha dit
a més, que "no s’ha d’aprofundir massa en els problemes i en les preocupacions,
perquè Déu té sempre la seva mirada en nosaltres."
El món racionalista i materialista d’avui amb les seves pròpies capacitats i
tecnologies, sembla haver descurat la fe. La Mare de Déu ha dit que "el pecat més
gran de l’home d’avui consisteix en la indiferència a Déu". Curiosament, no ha dit
que és l’avortament, l’addicció a les drogues, l’alcoholisme o els divorcis... "sinó la
indiferència a Déu". I era d’esperar, perquè la indiferència a Déu és l’arrel de tots
els mals que afecten la humanitat. Però cal destacar que el pecat de la indiferència
a Déu no és només dels ateus, sinó també de molts creients; d’aquells que no
veuen el sentit d’anar a Missa regularment, de dejunar, de llegir la Bíblia, d’adorar
Jesús Sagramentat, de comprometre's amb l’Església...
També allí hi ha una marcada indiferència a Déu, de falta de fe. Maria doncs ve a
renovar la vida cristiana. Ens convida a tots a posar Déu al primer lloc en les
nostres vides. D’aquesta manera es comença a treballar per la pau. Ens diu:
"Benvolguts fills! Escolteu: jo desitjo parlar-vos i convidar-vos a tenir més fe i més
confiança en Déu, que us estima sense mesura. Fills meus, vosaltres no sabeu viure
en la gràcia de Déu, i per això us convido de nou a portar la Paraula de Déu en els
vostres cors i en els vostres pensaments. Fills meus, poseu la Bíblia en un lloc ben
visible a la vostra família: llegiu-la i viviu-la. Instruïu els vostres fills, perquè si
vosaltres no sou exemple per a ells, s’encaminaran cap a l’ateisme. Reflexioneu i
pregueu. D’aquesta manera naixerà Déu en el vostre cor i el vostre cor estarà ple
d’alegria.
Gràcies
per
haver
respost
a
la
meva
crida!"
25-‐8-‐96.

PREGÀRIES
Maria Santíssima és la imatge del que l’home pot arribar a ser quan s’obre a la
Paraula de Déu. Per la seva intercessió, invoquem Déu el nostre Pare.
•

Pel poble sant de Déu: perquè, com Maria, que va cooperar de manera
especial en l’obra de la redempció, sigui també testimoni de la fe davant el
món. Preguem el Senyor.

•

Pels nostres pastors: perquè imitant la Mare de Déu fidel, precedeixin i guiïn
el poble en la fidelitat al Crist i portin als pobres la Bona Nova de la salvació.
Preguem el Senyor.

•

Per tots els qui es lliuren al servei dels pobres, dels malalts i de les persones
ancianes: perquè, com Maria en la seva visita a Elisabet, siguin imatge de la
sol·licitud del Crist pels germans. Preguem el Senyor.

•

Pels pares i mares de família: perquè a exemple de Maria, que va viure
l’experiència de la vida privada de Jesús a Natzaret, sàpiguen viure en la
realitat quotidiana la llum i la força de la fe. Preguem el Senyor.

•

Per nosaltres i per la nostra assemblea: perquè invocant Maria com a Reina
de la Pau, rebem d’Ella la perseverança fins el dia lluminós de la trobada amb
el seu Fill en el Temple de la glòria. Preguem el Senyor.

Pregària
Oh Déu, que heu fet de Maria, Esposa del vostre Esperit, la Col·laboradora generosa
del Redemptor, concediu-nos també a nosaltres d’adherir-nos al Crist, la vostra
Paraula vivent, per cooperar en la salvació del món, us ho demanem per Jesucrist
Senyor Nostre. Amén.

TERCER DIA (18)
LA CONVERSIÓ
La Verge ha dit que el missatge més important que porta a la humanitat és la
conversió. Tota la resta es resumeix en això. I la conversió era el centre de la
predicació de Jesús: “S’ha complert el temps i és a prop el Regne de Déu;
convertiu-vos i creieu en la Bona Nova" Mc 1,15. Maria ens vol introduir en el
Regne del seu Fill, i vol que Jesús arribi a tots per la conversió. Si el cor de l’home
no canvia, no abandona el pecat i torna a Déu, difícilment es podrà salvar. Tots, per
Maria, estem igualment urgits a la conversió. Ha dit: "hi ha molts creients que
viuen com veritables pagans; el seu nom només apareix en els arxius parroquials i
no viuen d’acord amb el cristianisme". Per convertir-se "s’ha de començar a pregar i
tenir una voluntat ferma". Exhorta: "Convertiu-vos abans que sigui massa tard,
lliureu els vostres cors a Déu". "Vosaltres no sabeu el que Déu enviarà al món si no
us convertiu". "Aquest temps, mentre estic amb vosaltres, és el període de gràcia i
conversió."
Tinguem present que la conversió és un procés que abasta tota la vida i totes les
dimensions de l’ésser humà. L’home només acabarà de convertir-se quan Déu el
cridi a la seva presència. La vida cristiana és tota conversió; conversió davant de
les hosts del maligne, del món i de la carn. Qui surti victoriós de la batalla "heretarà
la corona que no es marceix". 1 Cor 9,25.
Maria està amb nosaltres per ajudar-nos a canviar de vida. Si desaprofitem aquesta
gràcia extraordinària, podríem sortir-ne perjudicats. Ella vol que el seu Fill triomfi
enmig de les tenebres i de tants desencerts de la humanitat. Els temps presents
urgeixen una veritable renovació de la fe que comença amb la conversió del cor.
Quins passos s’han de donar per viure contínuament la conversió?
Primer: el reconeixement del pecat. Qui no reconeix el pecat no podrà convertir-se.
Molts pensen que estan bé amb Déu, però viuen en pecat. En realitat, la conversió
és una gràcia: reconèixer i demanar perdó per les faltes que a diari es cometen.
El segon: el penediment amb el dolor per haver ofès Déu i el proïsme.
El tercer: la reconciliació amb Déu, particularment per mitjà del sagrament de la
Confessió.
El quart: la satisfacció. Molts pecats causen dany al proïsme, i és precís fer el
possible per reparar-los; però a més, el pecat fereix i afebleix el pecador mateix,
així com les seves relacions amb Déu i amb el proïsme.
El Catecisme de l’Església Catòlica ensenya que: "l’absolució lleva el pecat, però no
remeia tots els desordres que el pecat ha causat. Alliberat del pecat, el pecador
encara ha de recobrar la plena salut espiritual. Per tant, ha de fer alguna cosa més
per reparar els seus pecats: ha de "satisfer" de manera apropiada o "expiar els
seus pecats". CEC 1459.

Recordem les paraules de la Mare:
"Benvolguts fills!: Avui us convido a la conversió: Aquest és el missatge més
important que jo us dono aquí. Fills meus, desitjo que cadascú de vosaltres sigui
portador dels meus missatges. Us convido, fills meus, a viure els missatges que us
he donat durant tots aquests anys. Aquest temps és un temps de gràcia,
especialment ara que l’Església us convida a la pregària i a la conversió. També jo
us convido, fills meus, a viure els missatges que us he donat en totes les ocasions
en què he aparegut aquí. Gràcies per haver respost a la meva crida!" 25-‐2-‐96.
PREGÀRIES
Preguem al Senyor, que en Maria ha començat el bon treball de la santificació dels
homes, i demanem-li que el faci progressar fins al dia de la manifestació del seu
Fill, Jesucrist, el Nostre Senyor:
•

Perquè el Senyor, que va voler prefigurar i culminar en Maria la plenitud de
la gràcia, concedeixi a tots els membres de l’Església ser reflex de la bellesa
immaculada de la Mare de Jesucrist. Preguem el Senyor.

•

Perquè l’Esperit Sant, que va engendrar en les entranyes de Maria el Verb
etern del Pare, impregni el món amb la seva força i faci néixer en tots els
homes un viu desig de la vinguda del Regne de Déu. Preguem el Senyor.

•

Perquè els qui s’han allunyat del camí del bé, amb la intercessió de Maria,
refugi dels pecadors, es converteixin dels seus mals passos i obtinguin el
perdó de les seves culpes. Preguem el Senyor.

•

Perquè tots nosaltres, fixant la nostra mirada en Maria, ens preparem com
Elies a rebre Jesucrist i ens disposem a donar testimoniatge de fe i d’amor.
Preguem el Senyor.

Pregària
Senyor Déu nostre, que heu fet resplendir l’aurora de la salvació en la Concepció
Immaculada de Santa Maria Verge, escolteu la nostra pregària i feu fecunda l’acció
santificadora de l’Església, perquè tots els homes, una vegada aconseguit el perdó
dels seus pecats, siguin regenerats en el vostre amor. Per Jesucrist Senyor nostre.
Amén.

QUART DIA (19)
LA PREGÀRIA
Si la conversió és el missatge més important, la pregària és el més persistent de
Maria. Pràcticament en tots els seus missatges crida a la pregària. Quan van
començar les aparicions, va recomanar: "Reseu tots els dies el Credo, set
Parenostres, set Avemaries i set Glòries en honor de les cinc nafres de Jesús, per
les intencions del Sant Pare i per demanar l’Esperit Sant". Després va demanar
resar diàriament una part del Rosari; i amb motiu de la Vigília de la seva Assumpció
al Cel, el 14 d’agost de 1984, les tres parts del Rosari tots els dies. Més endavant,
va convidar les famílies a pregar mitja hora abans de començar les feines del dia i
mitja hora, com a acció de gràcies en finalitzar-les. També va recomanar l’Adoració
a Jesús Sagramentat, el Via Crucis i la Veneració de la Creu. Després va demanar
que, durant la jornada quotidiana, s’omplissin fins els espais més petits amb
jaculatòries. Després, l’any 2000 va demanar que es formessin grups de pregària, i
va dir: "Benvolguts fills: que la pregària sigui la vida!" La pregària, per tant, és la
vida del cristià. A través dels seus missatges la Mare de Déu desenvolupa una
autèntica pedagogia de la pregària cristiana. No amb formes o expressions noves,
sinó adaptant-se a les ja conegudes i avalades pel Magisteri de l’Església.
La pregària no ha de ser mai una activitat paral·lela a les altres, sinó la vida
mateixa del creient. Maria ha superat l’antiga oposició i dialèctica entre
contemplació i acció. Ens fa descobrir amb els seus missatges que l’home està
cridat a fer-se pregària i la pregària, home. Ella espera que els fidels en el temps
present i amb els seus agitats ritmes de vida, reprenguin la vida de pregària
contínua. A la pregunta de per qui demana tantes oracions, respon: "Mireu al vostre
voltant i doneu-vos compte com de gran és el pecat que domina al món. Per tant,
pregueu perquè Jesús triomfi" 13-‐9-‐84.
Un altre aspecte de la vida de pregària que la Mare de Déu desitja suscitar en els
seus fills, és que s’ha de fer "amb el cor." Es tracta, sobre tot, d’associar sempre, -‐
evitant les distraccions-‐ la ment i els sentits a la pregària interior de l’amor; en
serenitat, pau i afecte. La pregària amb el cor és un dels aspectes rellevants de
l’espiritualitat de Medjugorje: "pregària necessària per als temps que es viuen -‐diu
Maria-‐ i per adquirir l’autèntica conversió." En un dels seus missatges va dir:
"Benvolguts fills! També avui us convido a tots a la pregària. Sapigueu, estimats
fillets, que Déu concedeix gràcies especials en la pregària; per tant, busqueu i
pregueu, perquè pugueu comprendre tot el que us ofereixo aquí. Jo us convido,
benvolguts fills, a la pregària amb el cor; sapigueu que sense la pregària no podeu
comprendre tot el que Déu programa a través de vosaltres. Per tant, pregueu.
Desitjo que a través de cadascú es realitzin els designis de Déu. Que pugui créixer i
madurar tot el que Déu us ha atorgat en el cor. Per tant, pregueu perquè la
benedicció de Déu us pugui protegir de tot el mal que us amenaça. Jo us beneeixo,
benvolguts fills. Gràcies per haver respost a la meva crida!" 25-‐4-‐87.

PREGÀRIES
Units a Maria, figura i imatge de l’Església que un dia serà glorificada, presentem
les nostres pregàries a Déu Pare en favor de tots els homes.
•

Per l’Església, poble dels creients: perquè en tots els seus membres sigui
anomenada benaurada per haver cregut que la Paraula de Déu es complirà.
Preguem el Senyor.

•

Per tots els qui ho han deixat tot per seguir el Crist: perquè sàpiguen, com
Maria, escollir la millor part i lliurar-se totalment a l’única cosa necessària.
Preguem el Senyor.

•

Pels joves i els adolescents: perquè aspirin sempre a realitzar en la seva vida
ideals de puresa i caritat, imitant la sempre Verge Maria. Preguem el Senyor.

•

Pels qui han perdut els qui estimen: perquè trobin en Maria l’afecte i la
protecció
d’una mare que va rebre aquesta missió del seu Fill a la creu. Preguem el
Senyor.

•

•

Pels matrimonis i les famílies cristianes: perquè siguin escoles d’amor i
d’estimació a la vida davant dels qui volen la mort dels innocents que encara
no han nascut. Preguem el Senyor.

•

Per tots nosaltres: perquè sapiguem conservar tot allò referent al Crist i al
Regne de Déu, meditant-ho en el nostre cor per mitjà de la pregària.
Preguem el Senyor.

Pregària
Pare de bondat, que aquests desitjos que us presentem trobin ressò en el Vostre
amor generós, i que ens hi ajudi la intercessió poderosa de la Mare del Vostre Fill,
Nostre Senyor Jesucrist. Que viu i regna pels segles dels segles. Amén.

CINQUÈ DIA (20)
EL DEJUNI
Des del tercer dia de les aparicions, la Gospa va dir que era necessari dejunar per
obtenir la pau. Quan li van preguntar: "com s’ha de fer?" va respondre: "El millor
dejuni és el dejuni de pa i aigua". I en la vigília de la seva Assumpció el 14 d’agost
de 1984, va demanar que es fes dues vegades a la setmana; els dimecres i els
divendres. No perquè dels dos dies se’n triés un, sinó perquè dels set dies de la
setmana es triessin sempre els dimecres i els divendres per dejunar. Per què els
dimecres i els divendres?
La resposta és simple: Perquè originàriament eren els dies de dejuni de l’Església.
Els primers cristians van substituir els dies habituals de dejuni dels jueus (dilluns i
dijous) pels dimecres i els divendres. Així consta a la"Doctrina dels dotze apòstols";
Una espècie de catecisme dels pares apostòlics redactat a Síria a finals del segle II.
El primer dia de dejuni es feia per la conversió dels pecadors perquè aquest dia
l’església recordava la traïció de Judes.
El segon, en unió al sacrifici de Crist a la creu. És un error pensar que dos dies de
dejuni a la setmana és massa, o bé, que poden afectar la salut corporal. Si fos així,
hauríem de concloure que "la Mare de Déu ve a emmalaltir-nos". I en realitat és
ben al contrari. Avui és sabut que moltes malalties apareixen per desordres
alimentaris. Quan una persona visita un naturista, per norma general li recomana
dejunar, i ningú no ho rebat. Quan molts augmenten de pes i tenen problemes de
salut comencen a practicar exercici. La Mare de Déu, en canvi, ens convida a
dejunar dues vegades a la setmana a pa i aigua i molts pensen que s’ha equivocat,
o bé, que no és necessari per a la seva vida espiritual.
La Mare de Déu ha dit que: "Amb el dejuni i les pregàries es poden aturar les
guerres i fins i tot es poden suspendre les lleis de la naturalesa. La caritat no pot
substituir el dejuni. Aquells que no poden dejunar poden oferir la pregària, la caritat
i una confessió. No obstant això, tots excepte els malalts, han de dejunar." 21-‐7-‐81.
"El dejuni que molts fan menjant peix enlloc de carn, no és dejuni, sinó abstinència.
El veritable dejuni consisteix a renunciar a tots els pecats. Però és necessari que,
tot renunciant-hi, hi fem participar també el cos." 12-‐81. "El dejuni ha estat oblidat
l’últim quart de segle en el si de l’Església Catòlica" 5 -‐84.
És important recordar que quan la Mare de Déu demana dejunar, no està demanant
passar gana, sinó substituir els tres menjars habituals per només pa i aigua. Els
entesos asseguren que si durant el dia es menja suficient pa i es beu suficient
aigua, es poden obtenir fins a 1.200 calories necessàries per exercir les tasques
quotidianes. No és recomanable, per altra banda, acompanyar el dejuni amb altres
begudes (per exemple cafè, te, gasoses) perquè poden afectar l’estómac. Cal
destacar, a més, que la jornada de dejuni que Maria recomana, conclou amb el
primer menjar del dia següent. En l’idioma català, l’arrel etimològica de "desdejuni"
significa, precisament, acabar el dejuni (donis-‐ dejuni); menjar després del dejuni.

El dejuni del cos allibera l’home de les passions, de les pors, de les inseguretats,
etc., per proveir l’esperit d’alegria, pau i amor. La Mare de Déu recorda, a més,
que, "per poder pregar amb el cor és necessari dejunar". Qui dejuna amb
freqüència tindrà menys problemes amb les distraccions durant la pregària i estarà
més obert a la voluntat de Déu.
El dejuni per consegüent, és un dels principals missatges de la Gospa, i potser el
més pràctic, per haver-se descuidat a l’Església. Dels seus missatges llegim:
"Benvolguts fills! També avui us convido a pregar i a dejunar per la pau. Com ja us
he dit, us repeteixo també ara: "Fills meus, només amb la pregària i el dejuni
també es poden aturar les guerres".
La pau és un do preciós de Déu. Busqueu-la, pregueu i la rebreu. Parleu de la pau i
porteu la pau en els vostres cors. Cuideu-la com una flor que necessita aigua,
tendresa i llum. Sigueu vosaltres els qui porteu la pau als altres. Jo estic amb
vosaltres i intercedeixo per tots. Gràcies per haver respost a la meva crida!" 25-‐2 -‐
03.
PREGÀRIES
Units tots fraternalment, com a fills d’un mateix Pare, Déu, i d’una mateixa Mare,
Maria, elevem les nostres súpliques perquè siguin escoltades per intercessió de la
que és Mare de Déu i Mare nostra:
•

Per la santa Església de Déu: perquè, en el seu compromís d’anunciar
l’Evangeli, anunciï també que Maria és Mare de Déu. Preguem el Senyor.

•

Per tots els fills de l’Església: perquè tots ens sentim fills de Maria i recorrem
a Ella en totes les situacions de la nostra vida com a Mare tendra i afectuosa.
Preguem el Senyor.

•

Per tots els qui sofreixen desemparament en els seus cossos o en les seves
ànimes: perquè sentin el consol i la protecció de Maria. Preguem el Senyor.

•

Per tots els qui ens trobem aquí reunits: perquè sentim amb joia i
entusiasme la maternitat de Maria sobre nosaltres. Preguem el Senyor.

Pregària
Us demanem, Senyor, que escolteu la pregària del vostre poble, a qui heu lliurat el
vostre Fill Jesús a través de Maria, Mare del Crist i Mare nostra. Per Jesucrist
Senyor Nostre. Amén.

SISÈ DIA (21)
LA BÍBLIA
La Mare de Déu proposa a les famílies que tinguin a casa seva un espai reservat a
la pregària, anomenat, en la tradició cristiana: “altar familiar.” Al centre d’aquest
altar, un Crucifix i davant d’ell, la Bíblia oberta, a fi d’estimular tots a la lectura i la
meditació. També pot incloure la imatge de la Mare de Déu, aigua beneïda i el Sant
Rosari.
L’altar familiar és un lloc privilegiat per a la trobada de pregària diària o setmanal.
En ell es resa el Rosari i es medita la Sagrada Escriptura d’acord amb el calendari
litúrgic. La Mare de Déu, parlant de la importància de la meditació diària de la
Paraula de Déu, va dir:
"Benvolguts fills! Us revelo un secret espiritual: si voleu ser més forts contra el mal,
feu-vos una consciència activa. Per aconseguir-ho, pregueu molt el matí i llegiu un
text de l’Evangeli. Graveu la Paraula divina en el vostre cor i viviu-la durant la
jornada, sobretot en les proves, i a la nit estareu més forts". 3-‐8-‐84.
La Mare de Déu espera també que els pares ensenyin els seus fills a llegir i meditar
la Bíblia. Que preguin amb ells i els donin bons consells. Adverteix, a més, que "la
televisió és un perill moral per a les famílies": Per culpa de la televisió, molts ja no
saben pregar. Estaria molt bé renunciar a la televisió, perquè després d’haver vist
els programes estan distrets i no aconsegueixen entrar en la pregària. Podeu
renunciar a l’alcohol, al cigarret i a altres plaers. Cadascú de vosaltres sap a què
pot renunciar. 8-‐12-‐81
Quan li obrim el cor a Maria és fàcil renunciar als plaers i trobar el temps per pregar
en família. També el Papa ha dit: "La família que resa unida, es manté unida”. El
Sant Rosari, per antiga tradició, és una pregària que es presta particularment a
reunir la família.
Contemplant Jesús, cada un dels seus membres recupera també la capacitat de
tornar-se a mirar als ulls per comunicar, solidaritzar-se, perdonar-se recíprocament
i començar de nou amb un pacte d’amor renovat per l’Esperit de Déu. Molts
problemes de les famílies contemporànies, especialment en les societats
econòmicament més desenvolupades, deriven d’una creixent dificultat per
comunicar-se. No s’aconsegueix estar junts i de vegades els rars moments de
reunió queden absorbits per les imatges d’un televisor. Tornar a resar el Rosari en
família significa introduir en la vida quotidiana altres imatges molt diferents, les del
misteri que salva: la imatge del Redemptor, la imatge de la seva Mare santíssima".
RVM 41
La Bíblia i el Rosari, doncs, són mitjans apropiats perquè la família cristiana
recuperi la seva vocació a l’amor i estigui més oberta a la voluntat de Déu. Jesús va
dir: "Tot aquell qui escolta aquestes meves paraules i les compleix, s’assembla a un
home assenyat, que va edificar la seva casa damunt la roca. Va caure la pluja, van
venir les riuades, bufaren els vents i envestiren contra aquella casa, però no es va
esfondrar, perquè estava fonamentada sobre la roca." Mt 7,24-‐26. La Mare de Déu

a Medjugorje recorda que la Paraula de Déu i la pregària són "roca" de la llar. En un
missatge va dir:
"Benvolguts fills! Escolteu: jo desitjo parlar-vos i convidar-vos a tenir més fe i
confiança en Déu, que us estima sense mesura. Fills meus, vosaltres no sabeu viure
en la gràcia de Déu. Per això, novament us crido a tots a portar la Paraula de Déu
en el cor i en els vostres pensaments. Fills meus: poseu la Bíblia en un lloc visible a
les vostres famílies; llegiu-la i viviu-la. Instruïu els vostres fills, perquè si vosaltres
no sou exemple per a ells, s’encaminaran cap a l’ateisme.
Reflexioneu i pregueu; llavors Déu naixerà en els vostres cors i els vostres cors
estaran alegres. Gràcies per haver respost a la meva crida!" 25-‐8-‐96.
PREGÀRIES
Déu ha volgut que la Mare del seu Fill fos Santíssima, plena de gràcia i de
benedicció. Preguem perquè faci partícip a l’Església i a la humanitat d’aquesta
mateixa riquesa.
•

Per l’Església pelegrina al món: perquè mediti, com Maria, la Paraula de Déu
i conformi la seva vida al missatge que anuncia. Preguem el Senyor.

•

Pels deixebles del Senyor: perquè aprenguin a valorar la pobresa i la riquesa
amb la saviesa del "Magníficat". Preguem el Senyor.

•

Pels cristians que viuen en la incertesa: perquè, seguint l’exemple de la
Verge Maria, es fiïn totalment del Senyor. Preguem el Senyor.

•

Pels qui de manera particular estan vivint el misteri del dolor: perquè, en
comunió amb la Mare de Déu, treguin consol i esperança de les fonts del
Salvador. Preguem el Senyor.

•

Per nosaltres: perquè, com Maria, la dona forta, siguem adults en la fe i
cooperem al misteri de la redempció. Preguem el Senyor.

Pregària
Déu de la salvació, que en Maria heu escoltat les expectatives i súpliques de la
humanitat; feu que aquesta generació nostra, lliure de tota forma d’orgull i
violència, construeixi amb la força del vostre Esperit la nova civilització de l’amor.
Per Jesucrist Senyor Nostre. Amén.

SETÈ DIA (22)
LA CONFESSIÓ
La Confessió és un altre dels missatges principals de la Mare de Déu. Ella ha dit que
els fidels han d’anar a la Santa Confessió cada mes, i sempre que es tingui
consciència d’haver pecat greument.
També ha dit: "No us confesseu per rutina per continuar sent els mateixos. No, això
no està bé. La Confessió ha de donar-vos un nou impuls en la vostra vida de fe. Ha
d’estimular-vos i apropar-vos a Jesús. Si per a vosaltres la Confessió no significa
res, en veritat, difícilment us convertireu." 7-‐11-‐83 "La Confessió mensual serà
remei eficaç per a l’Església d’Occident. Porcions senceres de l’Església podran
sanar si els fidels es confessen una vegada al mes". 12-‐83 "Quan aneu a confessarvos, no us prepareu cinc minuts abans, sinó durant tot el dia; aprofiteu el moment
de la Confessió per demanar al sacerdot un consell pràctic per a la vostra vida
espiritual."
El 2 d’agost de 1981, els vidents narren la següent anècdota que ens farà
reconèixer com n’és de greu el pecat davant Déu i la necessitat que tots tenim de
confessar-nos sovint:
La Mare de Déu es va aparèixer a la vident Maria Pavlovic a la seva habitació i li va
dir: "Aneu tots junts a la plana de Gumno, doncs s’està duent a terme una gran
batalla, una batalla entre el meu Fill i Satanàs; el que hi ha en joc són les ànimes."
Aquest dia, unes quaranta persones van seguir els vidents a la plana indicada, a
uns 200 metres de la casa de la Vicka. Abans que la Mare de Déu aparegués,
alguns fidels van dir als vidents: "ja que no la podem veure, pregunteu-li si la
podem tocar.”
Quan Maria va aparèixer li van remetre la inquietud i va contestar": "Sempre hi ha
incrèduls. Digueu-los que em poden tocar." Llavors, els vidents van allargar la mà
de cada un dels qui la volien tocar, cap al lloc on veien suspesa l’aparició. Quan
l’aparició va acabar la majoria va reconèixer "haver sentit alguna cosa estranya en
tocar el vestit de la Mare de Déu". Uns, una mena de corrent, d’altres, una calor o
alguna cosa semblat a una tela de vestir.
Els vidents es van retirar mentre Maria Pavlovic es va quedar plorant, asseguda en
una pedra. Quan li van preguntar per què plorava, va respondre: “perquè heu tacat
el vestit de la Mare de Déu. Mentre posàveu les mans sobre els seus vestits, hem
vist aparèixer unes taques negres”. Quan li van preguntar què significaven aquelles
taques va dir que li havien tacat el vestit perquè l’havien tocat estant en pecat. I va
afegir: “Digueu-los que es confessin."
Llavors, tots es van anar a confessar. Alguns feia molts anys que no es
confessaven. Per a la Mare de Déu era obvi que la Confessió era més important que
tocar-la a Ella. La batalla en curs que es lliurava era que el dimoni feia veure a
molts que no era necessari confessar-se. En canvi, Crist va vèncer valent-se de la
curiositat humana a través de Maria.

Recordem que la Confessió és el sagrament més important després del Baptisme,
l’únic que anticipa, en certa manera, el judici al qual serà sotmès el fidel a la fi de la
seva vida terrenal. El Catecisme de l’Església Catòlica esmenta: "Perquè és ara, en
aquesta vida, quan ens és oferta l’elecció entre la vida i la mort, i només pel camí
de la conversió podem entrar al Regne del que el pecat greu ens aparta" CEC
1470.
La Mare de Déu diu: "Benvolguts fills! Us convido a obrir la porta del vostre cor a
Jesús, com una flor s’obre al sol. Jesús desitja omplir els vostres cors de pau i
d’alegria. Fills meus, no podreu realitzar la pau si no esteu en pau amb Jesús. Per
això, us convido a la Confessió, perquè Jesús sigui la vostra veritat i la vostra pau.
Per tant, fills meus, pregueu per tenir la força de fer el que us dic. Jo estic amb
vosaltres i us estimo. Gràcies per haver respost a la meva crida!" 25-‐1-‐95
PREGÀRIES
Preguem, germans, el Senyor, que ha volgut enaltir la Verge Maria per damunt dels
cors dels àngels i dels sants, i demanem-li que escolti la nostra pregària:
•

Perquè els fills de l’Església, units a la gloriosa i santa Maria, Mare de Déu,
proclamin la grandesa del Senyor i s’alegrin en Déu, el seu salvador.
Preguem el Senyor.

•

Perquè la misericòrdia del Senyor arribi als seus fidels de generació en
generació, i tots els pobles felicitin Aquella en la qual Déu ha fet obres grans.
Preguem el Senyor.

•

Perquè el Senyor, amb les proeses del seu braç, enalteixi els humils, ompli
de béns els pobres i auxiliï Israel, com ho havia promès als antics pares.
Preguem el Senyor.

•

Perquè Crist, el Rei que ha coronat Maria Reina de la Pau, quan lliuri la
creació al Pare, ens concedeixi, com a Maria, la possessió del Regne preparat
des de la creació del món. Preguem el Senyor

Pregària
Déu nostre, que vau instituir la Mare del vostre Fill Mare i Reina nostra; escolteu la
nostra pregària i feu que, ajudats per la intercessió de Maria, participem un dia de
la felicitat eterna. Per Jesucrist Senyor Nostre. Amén.

VUITÈ DIA (23)
L’EUCARISTIA
L’Eucaristia sempre ha estat el centre de l’espiritualitat a Medjugorje. La Mare de
Déu des de l’inici va introduir els vidents i la parròquia en una profunda
espiritualitat eucarística, fins al punt, que la seva aparició diària ocorre,
precisament, vint minuts abans de la gran concelebració eucarística, amb tots els
sacerdots i pelegrins que arriben al Santuari. D’aquesta manera, l’aparició de la
Gospa ve a ser una preparació per a una trobada més significativa dels fidels: la de
la presència de Jesús a l’Altar. A Medjugorje tots entenen que l’Eucaristia és el més
important.
La mateixa Mare de Déu recomana que "és millor per als fidels romandre a
l’església preparant-se per a l’Eucaristia, que estar amb els vidents en el moment
de l’aparició". I a ells els ha ensenyat que "combregar val més que ser vident".
També els ha dit: "Si heu d’escollir entre anar a Missa i trobar-vos amb mi en
l’aparició, preferiu l’Eucaristia perquè allà hi és present el meu Fill i en la aparició hi
sóc jo".
La Mare de Déu també es lamenta perquè molts catòlics no entenen què és
l’Eucaristia.
Un dia va aparèixer plorant, i en preguntar-li per què plorava va respondre:
"Perquè molts no saben el valor que té l’Eucaristia". Va ser llavors quan va
demanar que abans de participar a la Missa els fidels es preparessin, com a mínim,
amb 15 minuts de pregària i en finalitzar fessin el mateix “per agrair Déu les
múltiples gràcies rebudes".
Per aquesta raó a Medjugorje, abans d’iniciar cada dia la Missa vespertina, es resen
10 misteris del Rosari i en acabar el Credo, set Parenostres, set Avemaries i set
Glòries, per donar pas després a la tercera part del Rosari. La Mare de Déu ha dit, a
més, que "el moment més solemne de l’Eucaristia i on més gràcies es poden rebre,
és durant la Consagració".
I en relació al culte de l’Eucaristia fora de Missa la Gospa recomana: "Que s’Adori
sense interrupció el Santíssim Sagrament de l’Altar. Jo estic sempre present quan
els fidels estan en Adoració. En aquest moment s’obtenen gràcies particulars". És
incomprensible, doncs, el missatge de Medjugorje sense la referència explícita a
l’Eucaristia. La Mare de Déu demana als fidels que "si és possible, assistiu a Missa
cada dia". I ha dit "que l’Eucaristia és la millor i més completa de totes les
pregàries".
El 25 d’abril de 1988 va donar el següent missatge que ens ensenya a valorar el
gran tresor que tenim els catòlics a les nostres esglésies:
"Benvolguts fills! Déu desitja fer-vos sants i per això a través de mi us convida a
l’abandó total. Que la Santa Missa sigui per a vosaltres la vida! Treballeu per

comprendre que l’Església és la casa de Déu, el lloc on jo us reuneixo i desitjo
mostrar-vos el camí que us condueix a Déu. Veniu i pregueu!
No us fixeu en els altres i no els critiqueu. Que la vostra vida sigui, al contrari, un
testimoniatge en el camí de la santedat. Les esglésies són dignes de respecte i
consagrades, perquè Déu que es va fer Home roman en elles dia i nit. Per tant, fills
meus, creieu i pregueu perquè el Pare us augmenti la fe, i després, demaneu el
més convenient. Jo estic amb vosaltres i m’alegro de la vostra conversió. Gràcies
per haver respost a la meva crida!" 25-‐4-‐88.
PREGÀRIES
Celebrant la memòria de la que és benaurada per totes les generacions, presentem
les nostres veus suplicant el Pare, que la va omplir de gràcia.
•

Per l’Església: perquè, seguint l’exemple de Maria, aculli amb fe la Paraula de
Déu, la proclami amb força i la distribueixi a tots els fidels com pa de vida.
Preguem el Senyor.

•

Per totes les ànimes consagrades: perquè, seguint l’exemple de Maria,
presentin cada dia a Déu Pare les necessitats de tots els homes i
intercedeixin per la salvació del món. Preguem el Senyor.

•

Pels homes de bona voluntat: perquè l’honestedat i la bondat de les seves
vides siguin llavor d’esperança en Crist salvador. Preguem el Senyor.

•

Pels malalts i per tots els qui sofreixen: perquè, units a Crist i a Maria,
ofereixin els seus dolors per la reconciliació de tots els homes. Preguem el
Senyor.

•

Per la nostra comunitat, reunida per celebrar el culte diví: perquè aprengui
de Maria a estimar l’Eucaristia i fer de la pròpia vida una ofrena agradable a
Déu i del culte un compromís de vida. Preguem el Senyor.

Pregària
Déu totpoderós i etern, que vau acollir complagut la disponibilitat de la Verge Maria
per ser Mare del vostre Fill, ajudeu-nos a ser com Ella, creient i model del culte diví,
en tots els moments de la nostra vida. Per Jesucrist Senyor Nostre. Amén.

NOVÈ DIA (24)
MARIA REINA DELS PROFETES
El dia que la Mare de Déu va escollir per aparèixer-se a Medjugorje per primera
vegada va ser el dia de la Solemnitat del Naixement de Sant Joan Baptista, el més
gran dels profetes. Tal dia commemorem que santa Isabel, parent propera de la
Mare de Déu, va donar a llum. I Maria, com diu la tradició, va assistir a la vinguda
al món del Precursor (Cf. Lc 1,56). Llavors, la Solemnitat del naixement de Joan
Baptista té, a més, una clara dimensió mariana. Maria és la Reina dels Profetes i
Ella ens convida ara a construir la pau en el dia del naixement del més gran dels
profetes, a qui Ella va assistir en el seu naixement.
La pau que la Mare de Déu espera que construïm no té res a veure amb
negociacions polítiques, sinó amb la conversió, la pregària i el dejuni. La Reina dels
Profetes, com a Precursora, avui ens mostra el camí segur per a la reconciliació,
l’harmonia i la pau entre els homes.
Maria ens recorda que ha vingut "a convidar-nos a alguna renúncia perquè, amb la
nostra ajuda, es compleixi tot el que vol realitzar segons els secrets que va
començar a Fàtima." (Cf. 25-‐8-‐9 1). Per tant, les aparicions actuals de Medjugorje
són la continuïtat i la conclusió de les de Fàtima. Afirma, a més, que "són les
últimes aparicions seves per a la humanitat". Potser per això són tan llargues i
contínues.
Com a Fàtima, el missatge de Maria a Medjugorje construeix la pau del món. La
Mare de Déu ha promès "que quan es realitzin els 10 secrets que ha confiat als
vidents, la vida del món canviarà i la humanitat tornarà a Déu". "Molts -‐ diu-‐ fins i
tot s’estiraran els cabells i maleiran els dies que van viure sense Déu". Cal destacar,
però, que la seva presència perllongada intenta anticipar en certa manera el Triomf
final del seu Cor Immaculat. Per aquesta raó, continua convidant-nos a la
conversió, a fi de conquerir per a Déu tants cors com sigui possible.
El missatge més rellevant, per tant, no és altre que la presència perllongada de la
Nostra Senyora. Si acollim de cor la seva invitació, podrem esperar per al futur "un
jardí". Si no ho fem, com advertiria Joan Pau II en l’acte de Consagració a Maria del
Nou Mil·lenni, en l’any del Gran Jubileu: "la humanitat podrà morir en un cúmul
d’enderrocs." Per això, a Maria, aurora de la Salvació, confiem el nostre camí en el
nou mil·lenni, perquè sota la seva guia tots els homes descobreixin Crist, Llum del
món i únic Salvador, que regna amb el Pare i l’Esperit Sant pels segles dels
segles".
Ella ens diu: "Benvolguts fills! Avui us convido a fer-vos missioners dels missatges
que us dono aquí, a través d’aquest lloc tan estimat per mi. Déu m’ha permès
romandre d’aquesta manera durant tant de temps amb vosaltres. I per això fills
meus, us convido a viure amb amor els missatges que us dono i a transmetre'ls per
tot arreu; perquè d’aquesta manera un riu d’amor flueixi entre la gent plena d’odi i
sense pau. Us convido, fills meus, a ser pau on no hi ha pau, i llum on hi ha

tenebres, a fi que cada cor accepti la llum i el camí de la salvació. Gràcies per haver
respost a la meva crida!" 25-‐2-‐95.
PREGÀRIES
Preguem, germans, el qui va fer obres grans en Maria, i demanem-li que faci també
proeses amb el seu braç realitzant les nostres peticions:
•

Perquè el Senyor que va voler que la perfecció de l’Església es prefigurés i
culminés en la Mare del seu Fill, concedeixi a tots els fidels ser reflex de la
santedat que brilla en Maria. Preguem el Senyor.

•

Perquè el Totpoderós, que en el seu regne ha satisfet Maria de felicitat, posi
els seus ulls en la família humana i li concedeixi l’esperança d’aquella vida
eternament feliç per la que, àdhuc sense saber-ho, sospiren tots els homes.
Preguem el Senyor.

•

Perquè el Pare del Cel, que va disposar que en la reialesa de Maria s’anunciés
a l’Església un signe segur de la felicitat dels benaurats, es compadeixi dels
qui ploren i miren aquest món únicament com una vall de llàgrimes. Preguem
el Senyor.

•

Perquè el Rei de la glòria, que va fer de Maria la Verge fidelíssima, atorgui als
qui avui recordem la Mare del seu Fill, de ser plenament fidels a la vocació a
què hem estat cridats. Preguem el Senyor

Pregària
Per la glòria del Vostre Nom i per la intercessió de Santa Maria Reina de tots els
Sants, compadiu-vos Senyor de nosaltres, i concediu-nos el que us hem demanat.
Per Jesucrist Senyor Nostre. Amen
	
  

