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LA SOLEMNITAT DE L’ASSUMPCIÓ DE LA MARE DE DÉU 

 

Dimecres que ve l’Església celebrarà la solemnitat de l’Assumpció de 

la Mare de Déu al cel. És la festa més popular de la Mare de Déu i 
deu ser per això que hi ha tants pobles que, el dia 15 d’agost, 

celebren la festa major.  

 

Sempre que celebrem una solemnitat o una festa de la Mare de Déu 
hauria de ser una ocasió per a tornar repassar la vida de la Mare de 

Déu i veure què podem aprendre d’ella, com ho podem fer per ser, 

com ella, persones creients, fidels, als projectes de Déu.  

 

En l’evangeli hi ha textos suficients per a poder quedar admirats de la 
personalitat creient de la Verge Maria. Recordem-ne els principals: 

L’àngel digué a Maria: “Déu te guard, plena de la gràcia del Senyor! 

Ell és amb tu”;  Maria va dir: “Sóc l’esclava del Senyor: que es 

compleixin en mi les teves paraules”; Elisabet, plena de l’Esperit 
Sant, cridà amb totes les seves forces :“Ets beneïda entre totes les 

dones i és beneït el fruit de les teves entranyes”  i acabà amb 

aquesta felicitació a Maria: “Feliç tu que has cregut: allò que el 

Senyor t’ha anunciat es complirà”. Maria, ens diu l’evangeli, “es va 
quedar uns tres mesos amb ella”. No cal dir que hem de recordar tot 

el càntic de Maria, el Magníficat. Davant les meravelles que els 

pastors conten de l’infant Jesús, Maria “guardava  tot això en el seu 

cor i ho meditava”. L’evangeli també recull el patiment de Josep i 

Maria, quan no trobaven Jesús: “Fill meu. Per què t’has portat així 
amb nosaltres? El teu pare i jo et buscàvem amb ànsia”. Jesús baixà 

amb ells a Natzaret i els era obedient, “La seva mare conservava tot 

això en el seu cor”. A les noces de Canà, Maria diu als servidors: “Feu 

tot el que ell (Jesús) us digui”. Maria és al costat del seu fill, al peu de 
la creu: “Jesús digué a la seva mare: dona aquí tens el teu fill”. I 

Maria és present enmig dels apòstols a la vigília de la vinguda de 

l’Esperit Sant, del naixement de l’Església, així ho llegim al 

començament del llibre dels Actes dels Apòstols: “Tots ells eren 
constants i unànimes  en la pregària, juntament amb algunes dones, 

amb Maria, la mare de Jesús i amb els germans d’ell”.  

 

Quan hom llegeix i medita tota aquesta sèrie de textos s’entén que la 
devoció i l’admiració envers la Mare de Déu creixés sense parar, al 

llarg dels segles,  en la consciència del poble cristià. I és en aquest 



context de devoció i admiració envers Maria que hem de situar els 

dogmes de la Immaculada Concepció i de l’Assumpció. Com subratlla 

el Catecisme de l’Església Catòlica, “Al llarg dels segles l’Església ha 

pres consciència que Maria, plena de gràcia per Déu, havia estat 
redimida des de la seva concepció”, i l’any 1854 el Papa Pius IX va 

proclamar el dogma de la Immaculada Concepció. I l’any 1950, el 

Papa Pius XII, va proclamar el dogma de l’Assumpció de la benaurada 

Verge Maria a la glòria del cel. 
 

Per tant, com més ens acostem a la figura de Maria més ens adonem 

que és una figura gegantina pel que fa a la fe i que és plenament 

justificat que la Verge Maria sigui “saludada com un membre 
supereminent i enterament singular de l’Església”, Maria és la 

realització concreta del cristià perfecte.  

 

El mossèn 

 

MISSA ELS DIES FEINERS 

Durant el mes d’agost hi haurà missa cada dia, els dies feiners,  
a les 19,35 hores.  

A les 19,15 hi ha el rés del sant Rosari.  

I, els dissabtes, a les 19,30 hores, missa anticipada de diumenge. 

 

Dimarts, dia 14 d’agost: 
VIGÍLIA DE LA SOLEMNITAT DE L’ASSUMPCIÓ DE LA MARE DE 

DÉU, la missa vespertina pròpia de la vigília serà a l’hora habitual, a 

les 19,30 hores. 

 

 

AGENDA  
 

INTENCIONS DE MISSES: dissabte, dia 11: per la intenció del 

qui ha fet l’almoina; diumenge, dia 12: pel poble de Viladrau; 

dilluns, dia 13: per la intenció del qui ha fet l’almoina; dimarts, 
dia 14: per la intenció del qui ha fet l’almoina; dimecres, dia 15: 

per la pau en el món; dijous, dia 16: per la intenció del qui ha 

fet l’almoina; divendres, dia 17: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina.  
 

“En quant és mare de Jesús, Maria és també mare nostra; si les bones 

mares intervenen sempre pels seus fills, ella és la primera que ho fa amb 

raó; ja sobre la terra va intervenir davant Jesús en favor dels altres, com 

ara quan a Canà salvà els esposos de fer el ridícul, i en el cenacle de la 
Pentecosta pregà enmig dels deixebles; com que el seu amor envers 

nosaltres no cessa mai, podem estar segurs que ella intervindrà a favor 

nostre en els dos moments més importants de la nostra vida: “ara i en 

l’hora de la nostra mort”. (YOUCAT, 148) 

 


