
BEAT 
MARIÀ MULLERAT I SOLDEVILA

Senyor Jesucrist,
per l’amor amb què us estimà
el vostre servent, el beat Marià,
i per la seva fidelitat fins a la mort
en un martiri gloriós,
concediu-me el perdó i la pau del cor,
amorosiu les ferides de la meva vida
i per la seva intercessió
concediu-me la gràcia que us demano.
si és conforme a la vostra voluntat.

Amén.

V. Pregueu per nosaltres, benaurat Marià.
R.Perquè siguem dignes de les promeses 

de Crist.

Per a la comunicació de gràcies o favors obtinguts, dirigiu-vos a: 
Delegació diocesana per a les causes dels sants.
Arquebisbat de Tarragona. Pla de Palau, 2. 43003 - TARRAGONA

Plegararia dels metges demanant 
la intercessió del beat Dr. Mullerat

Pregària per encomanar-nos 
a la intercessió del Beat Marià Mullerat 
en qualsevol necessitat

Jo seré el metge de les seves apostasies (Jr 3:2)

Senyor Jesús, 
Us encomano el meu servei de metge. 

Que visiti i atengui als meus pacients 
amb amor, paciència i saviesa 
perquè aprengui a fer el diagnòstic 
del cos i de l’ànima.

Concediu-me, 
per la generositat 
del bondadós metge màrtir, 
beat Dr. Marià Mullerat, 
ajudar a tractar als meus pacients 
i les seves famílies, amb bondat, 
delicadesa i amor, 
comunicant sempre consol i esperança.

Vós que viviu i regneu 
pels segles dels segles. 

Amén



Pregària per demanar la gràcia 
de la guarició d’un malalt

Us encomanem, Pare, el vostre fill/a N.
i per intercessió del beat Marià,
màrtir del Crist, 
apòstol de caritat i metge amatent,
conforteu-lo en els seus sofriments 
i doneu-li, si és la vostra voluntat,
la salut del cos i de l’esperit.

Per Crist, el vostre Fill,
que viu i regna pels segles dels segles.

Amén.

BIOGRAFIA
Marià Mullerat va néixer a 
Santa Coloma de Queralt el 
24 de març de 1897. Als tretze 
anys va ser enviat a Reus, on 
va ingressar al Col·legi Sant 
Pere Apòstol, pertanyent als 
religiosos Fills de la Sagrada 
Família. L’any 1914 va començar 
la carrera de medicina a la 

Universitat de Barcelona i obtingué la llicenciatura 
en medicina i cirurgia l’octubre de 1921.

Mesos més tard, el 14 de gener de 1922, va contraure 
matrimoni amb Dolors Sans Bové a Arbeca. En 
aquesta població van establir la seva llar, i allà i en 
diversos pobles veïns va exercir com a metge. Del 
matrimoni van néixer cinc filles, una de les quals 
va morir en néixer. Es va comprometre en la vida 
parroquial i va pertànyer a l’Obra dels Exercicis 
Espirituals Parroquials. En tot va procurar donar 
el testimoniatge d’un cristià íntegre, com a espòs 
i pare de família i també com a metge. Visitava els 
seus pacients amb un gran amor, els consolava, els 
exhortava a confiar en Déu i els convidava a rebre 
els sagraments.

L’any 1924 va ser elegit alcalde d’Arbeca, 
càrrec que va exercir durant dos triennis 
consecutius, fins al març de 1930. Respectat 
pels seus conciutadans, va treballar en favor 
d’una convivència en pau entre els habitants 
de la vila.

Durant la persecució religiosa fou molt 
conscient de la gravetat de la situació i del 
perill que corria la seva existència per motiu 
de la fe que professava. Va intentar fugir però 
al cap d’uns quilòmetres va decidir tornar 
per fidelitat als seus malalts. El matí del dia 
13 d’agost de 1936 va ser tret violentament del 
seu domicili. La darrera cosa que va fer abans 
de sortir de casa va ser venerar el Sant Crist i 
dir a la seva esposa: «Dolors, perdona’ls, com 
jo els perdono.»

Juntament amb cinc detinguts més va ser 
portat al Pla, a uns tres quilòmetres d’Arbeca, 
on va ser mort. Abans va perdonar de cor els 
seus botxins i va convidar els seus companys a 
fer-ho també i a encomanar-se a Déu. 

La fama del martiri del servent de Déu va 
començar des del dia del seu martiri i va anar 
augmentant amb el pas del temps.


