
 MARE DE DÉU DEL CARME 
 

16 de juliol  
 

 
Maria del Carme és la Verge humil i 
senzilla, pobra i lliure, 
patrona de la mar i dels pescadors. 
Ella és un exemple d’estil de vida 
en el seguiment de Jesús i 
també, una dolça presència de Mare  
en la qual hem de confiar. 
 
Mare de Déu del Carme 
vetlla per tots els treballadors i 
treballadores. 
Pels qui estan en feines precàries, 
pels qui arrisquen la seva salut en el 
treball, 
pels qui són explotats amb condicions 
laborals indignes 
i també pels qui són a l’atur. 
Fes-nos solidaris i sensibles a totes 
aquestes realitats 
i, tal com va fer Jesús, sapiguem ser 
portadors d’esperança als qui pateixen. 
 
Fes que en contemplar les aigües de la 
nostra Mar Mediterrània, 
les mateixes que acaronen la falda del 
Mont Carmel a Israel, 
sapiguem ser agraïts del que som i del 
que vivim. 
  
 
 
 

 

 MARE DE DÉU DELS 
ÀNGELS 

 
2 d’ agost 

 
 

Arriba Agost i tot sembla que s’atura. 
Portes tancades, persianes baixades, 
rètols anunciant vacances, dies llargs, 
estones compartides , indrets  
desconeguts… 
 
Arriba Agost i en els seus inicis, 
la Mare de Déu dels Àngels 
patrona de tots els que treballen la 
corda 
i confeccionen espardenyes. 
 
Arriba Agost i malgrat sembla que tot 
s’aturi, 
ajuda’ns Mare a anar teixint 
la corda que uneix i dóna sentit 
a les nostres vides, 
la corda d’ una fe viva i ferma. 
 
I a lligar-nos ben fort les espardenyes 
per a caminar amb decisió , sens 
defallir, 
perquè per molts entrebancs que 
trobem 
pel camí, sempre hi ets Mare… 
 
No t’atures pas per vacances! 
Gràcies Mare de Déu dels Àngels 
 

 
 

MARE DE DÉU DE LES NEUS 

5  d’agost 

 

Diu la llegenda que un ric matrimoni de 
la noblesa  romana que no havia tingut 
fills, van sol·licitar de la Mare de 
Déu que els assenyalés què havien de 
fer amb els seus béns per garantir el 
millor ús cristià de l'herència. La  Verge 
es va manifestar davant d'ells i els va 
indicar que, allà on assenyalés, se li 
construís un temple. Així, en el matí 
d'un 5 d'agost, va clarejar nevada 
la muntanya Esquilino de Roma. 

 
 
 

Senyor fes-nos creure en els 
impossibles després de posar-hi tot de 
la nostra part. De no defallir, de ser 
persones esperançades, d’estar al 
costat dels que ho necessiten i  de 

lluitar amb coratge a favor d’un món 
més just . 

 

 

 

 

 

 

 



 MARE DE DÉU D’ AGOST 
15 d’ agost 

 
Benaurada mare, obre el  camí cap al cel. 
Tu que has portat en el teu cos el rei del cel. 
Tu que l’ has sentit en el teu cor. 
Tu que l’ has portat a veure la primera llum. 
Tu que l’ has alletat. 
Tu que l’ has vist créixer amb goig i felicitat. 
L’ has bressolat a la tarda per fer la migdiada. 
T’ has ocupat del menut a mitjanit. 
L’ has consolat en les caigudes dels primers 
passos 
i  has rigut amb les seves sinceres rialles. 
T’ imagino abraçant el nadó amb un somriure 
als llavis, 
amb el cor ple de joia, satisfacció, admiració 
pel teu petit. 
Escalfant-lo a l’ hivern i donant-li frescor 
a l’ estiu. 
Cantant i  jugant amb alegria, cada dia. 
Quina emoció més forta, trista, punyent 
saber-lo en perill de mort i no poder fer res. 
Quin patiment més descomunal, 
de no poder parar ni canviar la seva sort. 
Per això, Mare de Déu, quin camí més 
merescut 
i quin final més ben guanyat. 
De sentir el cos lleuger, 
la mirada que s’ allunya i l’ entrada a l’ infinit, 
on t ‘espera a la dreta de Déu Pare. 
Guarda- m’hi un lloc ben a prop teu, 
i vigila’m cada segon des d’ allà dalt. 
Guia la meva vida amb encert i fermesa. 
No em deixis caure en la temptació i en la 
injustícia 
i bressola la meva ànima fins l’ últim dia, 
en que pugui pujar al cel i retrobar-me 
amb l’ amor infinit. 
 
 
 
 
 

  MARE DE DÉU TROBADES 
(Núria, Meritxell,Queralt..) 

 
8 de setembre 

 
Setembre. Final de vacances i inici 

de curs. 

Amb les pors i neguits de sempre, 
però també amb noves il.lusions, 
encetem un nou curs escolar, de 

feina, d’extraescolars, de reunions, 
de compromisos socials. 

Més esforç i treball però també 
il.lusió. Retrobament amb amics i 

companys i també moltes 
possibilitats de conèixer gent nova. 

Continuació de projectes però també 
començament d’altres de nous. 

Il.lusió per un país diferent, més 
just, més solidari, més català. 

Demanem a la Mare de Déu la força 
i l’alegria necessàries per tirar 

endavant tot allò que ens pertoca, 
atents i compromisos amb  la gent 

del nostre voltant. 
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