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LA VERGE ASSUMPTA AL CEL 

Enmig de l’estiu, celebrem la solemnitat de l’Assumpció de la Mare de Déu 

al cel. Aquesta solemnitat va fer néixer un gran nombre de festes majors. 

Això demostra les arrels cristianes del  nostre poble, de com la fe cristiana i 

el calendari cristià ritmaven la vida de les persones . Avui, això ha canviat 

bastant (o molt). En general, primer sol ser la festa major i, després, a gran 

distància, el fet d’honorar, en aquest dia, la Verge Maria.  

Sigui com sigui, ens pertoca als cristians de mantenir vives les arrels 

cristianes dels nostre país i dels nostres pobles, i per tant, de donar 

importància a les festes del calendari cristià i, en aquest cas, a la solemnitat 

de l’Assumpció de la Mare de Déu. No es tracta pas d’oposar les festes 

litúrgiques a les festes civils ni entrar en litigis o competències, però sí que 

es tracta de posar cada cosa al seu lloc. Benvingudes siguin les festes 

majors -tots necessitem temps de lleure i d’esbarjo- però, el 15 d’agost de 

cada any, els cristians no ens podem pas oblidar d’aixecar els ulls al cel i 

recordar-nos de Maria, la Verge Immaculada, Assumpta amb cos i ànima al 

cel. 

L’Assumpció de la Mare de Déu és un bon moment per honorar la nostra la 

nostra Mare del cel, per a recordar-nos que ella és allà al costat de Déu i 

dels sants, i per a revifar la nostra devoció a Maria. L’Assumpció de la Mare 

de Déu -ens diu el Catecisme de l’Església Catòlica- és una “participació 

singular de la Verge a la Resurrecció del seu Fill i una anticipació de la 

resurrecció dels altres cristians”. Amb aquestes paraules el Catecisme ens 

recorda que Maria, una noia de Natzaret, ha arribat el terme del seu camí -

gaudeix de la ciutat celeste- gràcies a la resurrecció del seu Fill Jesús; i, 

alhora, ella ens ha obert el camí perquè tots els cristians, un dia, puguem 

participar de la glòria de la resurrecció.  

En la missa de la solemnitat de l’Assumpció de la Mare de Déu, en el 

moment del Prefaci, llegirem que la Verge i Mare de Déu, és “imatge i 

primícia de l’Església gloriosa, model d’esperança certa i consol pel poble 

que camina”. Nosaltres, com a persones i com a membres de Església, 

vivim, encara ara, en la ciutat terrestre però caminem cap a la ciutat 

celeste amb l’esperança certa que allà on ha arribat la Verge Maria també 

estem destinats a arribar-hi tots els batejats -per això diem que Maria és 

imatge i primícia de l’Església gloriosa-. Per això mateix, Maria és model i 

signe d’esperança i és consol mentre fem camí enmig de les dificultats que 

trobem per ser fidels a Déu. Però aquest “final feliç” –arribar a la plenitud 



de la glòria futura- l’hem d’anar preparant i l’hem d’esperar, i, per fer-ho, 

hem de mirar cap a la Verge, que ens és model i  punt de referència. Tenir 

devoció a la Mare de Déu és demanar-li, amb humilitat i amb confiança, que 

ens ensenyi a llegir en cada moment quina és la voluntat de Déu i lliurar-

nos de ple a complir aquesta voluntat de Déu, és a dir, fer el mateix que 

ella va saber fer de manera eminent. 

El mossèn 

 
CATEQUESI SOBRE EL DIUMENGE 

 
Reprenem el comentari al contingut dels cartells que hi ha penjats en la paret de 

l’església parroquial. 

El quart cartell ens recorda que el diumenge és el DIA DE L’ESGLÉSIA. 
El diumenge, diu el cartell, és: 

- El dia per excel·lència de  l’assemblea eucarística. 
- El cor del diumenge és l’Eucaristia 

- De molts cristians reunits entorn de la Paraula i del Pa de Vida en surt un sol Cos, 
l’Església. L’Eucaristia fa l’Església. 

- L’Eucaristia dominical compromet a fer obres de caritat, de pietat i d’apostolat. 
 

En aquest quart cartell es vol remarcar que el diumenge és el dia més important de la 

setmana i el dia per excel·lència per a celebrar l’Eucaristia.  L’Eucaristia edifica 
l’Església, el Cos de Crist,  perquè crea comunió entre els qui hi participen activament i 
amb devoció. I en la celebració de l’Eucaristia, i aquest és un aspecte essencial, se’ns 

fa palès que ens hem de comprometre a favor dels més necessitats, hem de compartir 
el que tenim.  

La missa, doncs, no s’acaba a dins de l’església sinó que continua un cop hem sortit de 
missa. 

En el cartell hi apareix una fotografia amb una església  -la catedral de Vic- plena de 
gent. Això, avui per avui, és una utopia de poder-ho veure de manera habitual.  

Però somniar també és bo de fer-ho. 

 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dilluns, dia 12: pels difunts de la parròquia; dimarts, 

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

del qui ha fet l’almoina; dijous, dia 15: pel poble de Viladrau; divendres, dia 16: 

per la intenció del qui ha fet l’almoina; dissabte, dia 17: per Salvador Palou i 

Montasell, difunt; diumenge, dia 18: pel poble de Viladrau. 

INFORMACIONS  

FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: farem la trobada dissabte vinent, dia 17, 

a les 18h 15m, a la rectoria. Tothom hi és convidat.  

 

 



 


