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LA PETJADA DE MARIA 

 
 

Avui és el dia en que alçam els ulls vers el puig altíssim de la nostra terra menorquina per fixar la nostra mirada 
en la Mare de pell morena i cor ple de fe. Alçam els ulls vers Maria per tal de descobrir el gran do que Ella 
mateixa ens fa: 
mostrar-nos el seu Fill Jesús, a qui senyala amb el seu braç dret, de qui ens diu secretament en la intimitat del 
nostre cor: “feis tot el que ell us digui”. 
 
En aquest diumenge quart de Pasqua coincideixen la festa de la nostra Patrona i la jornada mundial de pregària 
per les vocacions, que enguany duu el lema “deixa la teva petjada, sigues testimoni”. Maria és la dona 
vocacionada, perquè ella va ser capaç d’escoltar la veu de Déu, va obrir el seu cor als plans del Pare i va 
col.laborar estretament en l’obra de la redempció duita a terme a través de l’encarnació del Verb. 
 
Maria, com ens recorda sant Agustí, abans d’encarnar Jesús en el seu ventre el va encarnar primer en el seu cor 
per la fe perquè va estar atenta als designis de Déu. Maria és una dona que ha deixat petjada en els cors de 
moltes generacions de creients perquè com a Mare i Deixebla es converteix en paradigma de com hem de viure 
la nostra fe i esdevé exemple de com hem de respondre a les crides que ens fa el Senyor. 
 
Maria deixa petjada en el cor dels qui es senten cridats al ministeri sacerdotal: ells troben en Maria la dona que 
està disponible, la creient transformada per la Paraula, la que està atenta a les necessitats de tots, la que permet 
fer real i present el seu Fill Jesús. Maria també fa de la seva vida una ofrena d’amor i això la mou a viure com a 
servidora de la comunitat, estant reunida amb els apòstols el dia de Pentecosta, en el moment del naixement 
de l’Església. 
 
Maria deixa petjada en el cor dels qui es consagren a la vida religiosa: Maria és la dona que aquí a la terra ja ens 
mostra que és possible viure segons el projecte de vida que ens ha anunciat el seu Fill, una vida que revela 
l’alegria de la castedat, la llibertat de pobresa i la disponibilitat de l’obediència. Maria ens anima a ser testimonis 
del món nou que ha inaugurat el seu Fill Jesús. 
 
Maria deixa petjada en el cor dels qui volen unir-se en el sagrament del matrimoni i senten la crida a formar 
una família cristi ana: ella sap què és ser esposa i mare, coneix l’alegria que suposa viure en família, ella ens 
ensenya a fer de ca nostra una autèntica Església domèstica on amb la força i la benedicció de Déu les famílies 
es converteixin en escoles integrals per créixer en les virtuts i en els valors. Maria és la dona que deixa petjada 
perquè ella duu la petjada del Déu dins el seu cor. Et sents cridat a viure de la mateixa manera? 
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