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ASSUMPCIÓ DE LA MARE DE DÉU 

Divendres vinent, dia 15 d’agost, celebrarem la solemnitat de l’Assumpció 

de la Mare de Déu, la solemnitat de la «Mare de Déu d’agost», una de les 

festes més antigues dedicades a la Mare de Déu, la festa per excel·lència i 

més popular de la Verge, la festa que acompanya una corrua de festes 

majors dels nostres pobles. Maria és assumpta al Cel, perquè va ser fidel a 

Déu mentre va ser a la terra. Maria assumpta al Cel  ens recorda quin és el 

nostre destí, si aconseguim caminar amb Déu fins al final de la nostra vida.   

Aquesta doble fidelitat de la Verge Maria, a Déu i a la humanitat de la qual 

formava part, la veiem reflectida en les pàgines del Nou Testament i 

recollida en textos litúrgics i en el conjunt de la pietat mariana:  

- L’àngel anuncia a Maria que serà la Mare del Salvador: «Maria 

preguntà a l’àngel: ¿Com pot ser això, si jo no tinc marit? L’Esperit 

Sant vindrà sobre teu, i el poder de l’Altíssim et cobrirà amb la seva 

ombra; per això el fruit sant que naixerà, l’anomenaran Fill de Déu». 

- Maria visita la seva cosina Elisabet: «Maria se n’anà decididament a 

la muntanya, a la província de Judà i saludà Elisabet, que plena de 

l’Esperit Sant cridà amb totes les seves forces: ¿Qui sóc jo perquè la 

mare del meu Senyor vingui a visitar-me? (...) Feliç tu que has 

cregut! Allò que el Senyor t’ha fet saber, es complirà».  

- Maria infanta el Salvador del món: «Els pastors anaren tot seguit a 

Betlem i trobaren Maria i Josep, amb el Nen a la menjadora».   

- Maria fa ofrena de Jesús al Temple: «Els pares de Jesús el portaren a 

Jerusalem per presentar-lo al Senyor». 

- Maria retroba Jesús al Temple: «El noi es quedà a Jerusalem sense 

que els seus pares se n’adonessin... Al vespre el buscaven entre 

parents i coneguts i no el trobaren... L’endemà se’n tornaren a 

Jerusalem a buscar-lo. El tercer dia el trobaren al Temple». 

- Les noces de Canà: «Feu tot el que Ell us digui». 

- Maria vora la creu de Jesús: «Ella, al peu de la creu, en acceptar el 

testament de l’amor diví, va prendre com a fills tots els homes, 

nascuts a la vida eterna per la mort de Crist». 

- La donació de l’Esperit Sant promès: «Maria, quan els Apòstols 

esperaven l’Esperit Sant promès, uní la seva pregària a la dels 

deixebles i fou model perfecte de l’Església orant». 

- L’Assumpció de Maria en cos i ànima al Cel: «Assumpta ja a la glòria 

del cel, vetlla per l’Església pelegrina amb amor matern, i guia 



benignament els seus passos vers la pàtria fins que arribi el dia 

gloriós del Senyor».   

- Maria és coronada com a Reina de Cels i terra: «Llavors aparegué en 

el cel un gran prodigi: una dona que tenia el sol per vestit, la lluna 

sota els peus i duia al cap una corona de dotze estrelles».  

- Maria, Mare de l’Església: mare del poble de Déu que pelegrina 

esperançat a l’encontre del seu Senyor. «En donar a llum el seu Fill 

preparà el naixement de l’Església».  

- Maria, realització exemplar de l’Església: per la seva fe, per la seva 

caritat i per la seva perfecta unió  amb Crist. 

- Maria és invocada a l’Església com a advocada, auxiliadora, 

socorredora i mitjancera. 

També podríem recordar algunes de les lletanies que es diuen en el rés del 

sant rosari: Mare puríssima, Mare castíssima, Verge fidel, Model de 

santedat, Temple de l’Esperit Sant, Refugi dels pecadors, Consoladora dels 

afligits, Reina de la pau...   

I acabem amb aquestes paraules del Concili Vaticà II «Aquesta Verge, fou 

durant la seva vida exemple d’aquell afecte maternal, del qual han d’ésser 

animats tots els qui col·laboren en la missió apostòlica de l’Església per a la  

regeneració dels homes».  

El mossèn  

_______________________________________________________ 

SOLEMNITAT DE L’ASSUMPCIÓ DE LA MARE DE DÉU 

Dijous, dia 14:  A les 19 hores: Rés de les primeres vespres de la 

solemnitat de l’Assumpció de la Mare de Déu.  

A les 19,30 (dos quarts de vuit del vespre): Missa vespertina de la 

vigília de la solemnitat de l’Assumpció de la Mare de Déu. 

Divendres, dia 15: a les 12,30 (dos quarts d’una del migdia): 

Missa de la solemnitat de l’Assumpció de la Mare de Déu. 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dilluns, dia 11: per la intenció del qui 

ha fet l’almoina; dimarts, dia 12: per la intenció del qui ha fet 

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

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

l’almoina;  divendres, dia 15: pel poble de Viladrau; dissabte, dia 

16: per Jaume Masvidal i Planas, difunt; diumenge, dia 17: pel 

poble de Viladrau.  



 


