Glossa

La presència de Maria en la nostra vida
Romà Casanova, bisbe de Vic

La festa de l’Assumpció de Maria ens parla de com Maria, «la verge Immaculada, que havia estat preservada de
qualsevol taca del pecat original, acabat el curs de la vida
terrenal, fou emportada en cos i ànima vers la glòria del
cel i exaltada per Déu en qualitat de Reina de l’univers,
perquè tingués una més plena semblança amb el seu Fill,
Senyor de senyors i vencedor del pecat i de la mort». I
nosaltres fem bé de veure-la com a Reina, sense oblidar
mai que ella sempre és mare nostra, que ens acompanya
en el nostre pelegrinatge per aquest món, amb la seva intercessió maternal. Déu sol és Amor; però ella ha estat la
més estimada de les criatures, la que ha donat la millor
resposta, la que ha estimat millor Déu, i, sobretot, la que
ha donat naixença humana a la presència del Fill de Déu;
ella ha estat l’única causa humana de la presència divina
del Fill de Déu entre nosaltres.
La presència de Maria no és ni espectacular ni impositiva, sinó que és una presència discreta, modesta, sense ostentació. La més gloriosa de les criatures és també la més
humil. De fet, ella és la més gran, perquè és la més petita:
El Senyor ha mirat la petitesa de la seva serventa... obra en
mi meravelles (Lc 1,48.49). La seva presència no és, doncs,
una presència tancada en ella mateixa, sinó que porta al
seu Fill. Feu tot el que ell us digui (Jn 2,5), sempre ens diu,
com als servents de les noces de Canà de Galilea. Maria
és una pura creatura que deu al Senyor tota la seva existència i tota la seva bellesa i que ho retorna a Déu amb un
amor sense comparació. Ella, com a mare del Fill de Déu,
està unida al misteri de salvació dels homes; unida, per
tant, amb tots nosaltres, des de la maternitat espiritual,
nascuda al peu de la creu. Per tot això, la seva presència
és des del principi la d’una mare: mare de Déu i mare dels
homes en Crist i per a Crist. I la mare és la suprema presència en aquest món: el primer rostre, el primer somriu-

re, tendre i comunicatiu, que desperta l’infant en aquesta
nostra humanitat.
Obrim el nostre cor a aquesta presència de Maria. Deixem-nos acompanyar per ella. Deixem que ens porti
de la seva mà vers el trobament del seu Fill, rostre de
la Misericòrdia del Pare. Descobrim en la pregària del
sant rosari aquesta presència de Maria, que ens ajuda
a mirar amb els seus ulls el seu Fill, Salvador i Senyor
nostre. Ella és la més fidel guardiana del foc de l’amor
de Jesús en el nostre cor.
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