
F E S T E S   H O N O R A N T   l a 

M A R E   d e   D É U   d e   l ’ A C A D È M I A 
Tardor 2014 

 

dies 29 i 30 de setembre i 1 d’octubre Tríduum a la Mare de Déu: 
  Maria als Evangelis 
 19:30h res del Rosari i Eucaristia (hi participaran les corals de 
  les Cases Regionals d’Andalucía, Aragón i  
  Extremadura respectivament). 
 

dia 2 d’octubre 
 12:00h eucaristia (hi participarà la coral de l’Hospitalitat de 
  Lourdes de Lleida) 
 19:30h eucaristia presidida pel Sr. Bisbe Joan Piris (hi  
  participarà la coral Units pel Cant) 
 

dia 5 d’octubre 
 17:00h eucaristia (hi participarà la coral L’Espiga d’Or de 
  Bellvís) 
 18:30h Certamen Literari Marià 
 

Al peu de la creu, en l'hora suprema de la nova creació, 
Crist ens porta a Maria. Ell ens porta a ella, perquè no vol 
que caminem sense una mare. (..) Maria és la que sap 
transformar una cova d'animals en la casa de Jesús, amb 
uns pobres bolquers i una muntanya de tendresa. Ella és 
petita serventa del Pare que s'estremeix en la lloança. Ella 
és l'amiga sempre atenta perquè no falti el vi en les nostres 
vides. Ella és la del cor obert per l'espasa, que comprèn totes 
les penes. Com a mare de tots, és signe d'esperança per als 
pobles que pateixen dolors de part fins que brolli la justícia. 
Ella és la missionera que s'acosta a nosaltres per 
acompanyar-nos per la vida, obrint els cors a la fe amb el 
seu afecte matern. Com una veritable mare, ella camina 
amb nosaltres, lluita amb nosaltres, i vessa incessantment 
la proximitat de l'amor de Déu.  

Papa Francesc, Evangelii Gaudium, nº 285-286 
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* Tots els actes tindran lloc a l’Acadèmia Mariana. * Tots els actes tindran lloc a l’Acadèmia Mariana. 


