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L’ASSUMPCIÓ DE LA MARE DE DÉU 

 
Probablement l’Assumpció de la Mare de Déu és la solemnitat de la Mare de 
Déu més celebrada arreu del nostre país. N’hi ha prou en veure el gran 

nombre de pobles que tenen la Mare de Déu per patrona, sota l’advocació 
de l’Assumpció,  i que en el dia d’avui celebren la festa major. Totes les 

festes litúrgiques dedicades a la Mare de Déu han de ser ocasió per a revifar 
la nostra admiració per la vida de la  Verge Maria i per a recordar el seu 
paper fonamental en la història de la salvació, en la història del que Déu ha 

fet, per amor, a favor de tota la humanitat.  
 

El dogma de l’Assumpció de la benaurada Verge Maria al cel, fou proclamat 
l’any 1950 pel Papa Pius XII. El Concili Vaticà II (1962-1965) i després el 
Catecisme de l’Església Catòlica (1993) reprodueixen les paraules del papa: 

“La Verge Immaculada, que havia estat preservada de qualsevol taca del 
pecat original, acabat el curs de la seva vida terrenal, fou emportada  amb 

cos i ànima a la glòria celestial i exaltada per Déu en qualitat de Reina de 
l’Univers, perquè tingués una més plena semblança amb el seu Fill, Senyor 
de senyors i vencedor del pecat i de la mort”.  I, comentant el significat 

d’aquest dogma, el Papa Pau VI escrivia: “L’Assumpció gloriosa de Maria al 
cel és la festa que recorda la plenitud i la felicitat a la qual fou destinada, la 

glorificació de la seva ànima immaculada i del seu cos virginal, de la seva 
perfecta configuració amb el Crist ressuscitat d’entre els morts. (…) i 
aquesta glorificació és el destí gloriós de tots aquells que el Crist ha 

convertit en germans”. I el  Catecisme de l’Església Catòlica afegeix: 
“L’Assumpció de la Mare de Déu és una participació singular a la Resurrecció 

del seu Fill i una anticipació de la resurrecció dels altres cristians”.  En 
Maria, un ésser humà com nosaltres, la humanitat sencera, ferida pel pecat, 
ha estat feta digna de ser salvada, d’estar eternament al costat de Déu.  

 
Per tot això, la Verge Maria, és honorada per l’Església i l’Església convida  

els fidels a adreçar-s’hi confiadament, a cercar la seva protecció i a implorar 
la seva ajuda en les necessitats. Tot en la Verge Maria ve de la gràcia de 
Déu, ella que va “trobar gràcia” davant Déu i que és “plena de gràcia”. Tot 

en la Verge Maria és resposta generosa de la fe. Maria és el figura, el model 
de fe, del Nou Testament, com Abraham ho va ser de l’Antic Testament. I 

tot en la Verge Maria dóna glòria a Déu, sobretot quan va acceptar de ser 
Mare del Redemptor. 

 
El culte a la Mare de Déu correspon a les paraules del Magníficat: “Totes les 
generacions em diran benaurada”. Però aquest culte, que és una part del 

culte cristià, és diferent del culte d’adoració que es dóna al Verb encarnat, 
així com al Pare i a l’Esperit Sant. Com diu el Concili Vaticà II “recordin tots 

els cristians que la veritable devoció no consisteix ni en un afecte estèril i 
transitori ni en una certa vana credulitat sinó que procedeix d’una fe 
autèntica, per la qual som emmenats a reconèixer l’excel·lència de la Mare 

de Déu i incitats a un amor filial a la nostra Mare i a imitar-ne les virtuts”.  
 



Mentre som aquí a baix i mentre esperem la plenitud de la glòria futura, 

mentre no vingui el dia del Senyor, la Verge Maria  “resplendeix com un 
signe d’esperança ferma i de consol per al Poble de Déu en marxa” (Concili 

Vaticà II). Aquest Poble de Déu som tots els batejats que, esperançats, 
peregrinem en aquest món cap a l’encontre amb  el nostre Senyor i 
Salvador.    

  
El mossèn 

______________________________________________________ 
 
AGENDA:  

 
INTENCIONS DE MISSES: dissabte dia 14: per Maria Palou i Antonio 

Bravo, difunts.  
 
LA VEU DELS SANTS: 

 
Durant aquest mes d’agost, tal com ja vam dir, escoltarem la veu de Sant Agustí. Recordem 

breument alguns trets de la seva biografia. Agustí d’Hipona, Bisbe i doctor de l’Església, va 
néixer l’any 354 a Tagaste (Àfrica), fill de mare cristiana (santa Mònica) i de pare pagà.  Va 

morir l’any 430. Essent professor de retòrica, va ensenyar a Cartago, a Roma i a Milà. Va fer-se 

cristià gràcies a escoltar la  predicació de sant Ambròs de Milà. Va rebre el baptisme de mans 
de sant Ambròs l’any 387, en la vigília pasqual, juntament amb el seu fill i el seu gran amic 

Alipi. De retorn a l’Àfrica, va vendre tots els seus béns i  es va instal·lar a Tagaste amb alguns 
cristians i va portar una vida de pregària, de meditació i de pobresa. El bisbe d’Hipona, Valeri,  

el va ordenar prevere a petició del poble i l’any 396 el va succeir en la seu episcopal. Tot i 

continuar portant una vida de religiós, va dirigir activament, com a pastor d’ànimes, la seva 
diòcesi durant trenta-quatre anys i no va parar fins a la seva mort de predicar, de catequitzar, 

d’escriure i va deixar una obra teològica i espiritual escrita en llatí que l’ha fet el “Doctor de la 
gràcia” i un dels  grans pares llatins de l’Església (al costat de Sant Hilari de Poitiers, sant Martí 

de Tours, sant Ambròs de Milà, Sant Jeroni, Joan Cassià). La seva lluita contra les heretgies del 

seu temps, el maniqueisme, el donatisme i, sobretot, el pelagianisme, és a l’origen d’una gran 
part de la seva activitat com a predicador i com a escriptor. El nom de sant Agustí sol anar unit  

a dos llibres cèlebres: Les  Confessions, que Agustí va escriure onze anys després de la seva 
conversió, quan tenia quaranta-quatre anys i ja havia estat ordenat bisbe, expliquen el seu 

itinerari espiritual i són un veritable himne de lloança a Déu. I  La Ciutat de Déu, la seva obra 
mestra, a la qual consagrà prop de quinze anys, i que s’hauria d’anomenar de les dues ciutats, 

en el qual fa veure com la Providència divina dirigeix la marxa  de la Ciutat de Déu i de la Ciutat 
terrena cap als seus destins eterns, per damunt de tots els contratemps que sacsegen la 
humanitat.  

 

 

“Gran sou, Senyor, i granment digne de lloança; gran és el vostre 

poder i inesgotable la vostra saviesa (Sl 144, 3; 146, 5). I sou vós a 
qui vol lloar l’home, aquesta engruna de la vostra creació, l’home 

que duu al seu entorn la seva mortalitat, que duu al seu entorn el 
testimoniatge del seu pecat i el testimoniatge que vós resistiu als 
superbs (Jm 4, 6; 1Pe 5,5). I, malgrat tot, us vol lloar aquest home, 

engruna de la vostra creació. Sou vós que l’estimuleu a delectar-se 
en les vostres lloances, perquè ens vau fer per a vós i és inquiet el 

nostre cor fins que reposi en vós”.  
(Agustí d’Hipona, 354-430) 

 

 


