
PRIMERA PART - La professió de la fe 

SEGONA SECCIÓ - La professió de la fe cristiana 

CAPÍTOL TERCER – Crec en l’Esperit Sant 

 

ARTICLE 9  

Crec en la santa Església catòlica (748-972) 

Paràgraf 6 

Maria, Mare del Crist i Mare de l’Església (964-972) 

 

 Tots els creients formen un sol cos, del qual Crist n’és el cap. 

 L’Església és la gran família dels fills de Déu. 

 Per això podem dir que Maria és Mare del Crist i de l’Església. 

 

I. LA MATERNITAT DE MARIA ENVERS L’ESGLÉSIA (964-970) 

 Tota unida al seu Fill... 

o El paper de Maria envers l’Església és inseparable de la seva unió amb 

Crist, en deriva directament. 

o Maria progressà en el camí de la fe mantenint la seva unió amb Crist 

fins a la Creu. 

o Maria ens fou donada per Mare pel mateix Jesucrist. 

o Després de l’Ascensió, uneix la seva pregària a la de l’Església 

naixent, implorant el do de l’Esperit Sant. 

 ... també en l’Assumpció... 

o participació singular en la Resurrecció del seu Fill i anticipació de la 

resurrecció dels seus fills. 

o Reina de l’univers, més plena semblança amb Jesús, Rei de l’univers. 

 ... és la nostra Mare en l’ordre de la gràcia 

o què és la “gràcia”? 

 És el favor o l’auxili gratuït que Déu ens dóna per respondre a la 

seva crida (ser fills de Déu, participants de la seva divinitat) 

 La font és la donació de Crist al Pare, i en nosaltres la infon 

l’Esperit Sant, per guarir-nos del pecat i santificar-nos (deificar-

nos) 

o Maria, adhesió total 

 a la voluntat del Pare 

 a l’obra redemptora del Fill 

 a tota moció de l’Esperit Sant (Les mocions o moviments de 

l'esperit segons l'espiritualitat ignasiana són aquells moviments 

del cor que es donen per qüestions que de fons volem conèixer, 

comprendre, formular, distingir...) 

o Maria: Mare en la vida de la gràcia, maternitat que durarà per sempre. 



o No enfosqueix ni disminueix l’única mitjanceria de Crist, sinó que en 

demostra la eficàcia i la seva sobreabundància. 

 

II. EL CULTE A LA MARE DE DÉU 

 “Totes les generacions em diran benaurada” 

 La pietat de l’Església envers Maria és intrínseca al culte cristià. 

 Protecció en els perills, ajut en necessitats... 

 Culte cristià: (cultus = adorar, cultivar) 

o latria: adoració: només a Déu (latreia = adoració) 

o dulia: veneració als sants (doulia = esclavatge)  

o hiperdulia: veneració a la Mare de Déu (per sobre dels sants i àngels) 

 Culte a la Mare de Déu: festes litúrgiques marianes, Sant Rosari (síntesi 

de l’Evangeli), novenes, tridus, processons, etc. 

 

III. MARIA, ICONA ESCATOLÒGICA DE L’ESGLÉSIA 

 Imatge realitzada de la plenitud futura, a la qual nosaltres hi estem cridats. 

o en la glòria de la Santíssima Trinitat 

o en la comunió dels sants 


