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LA VERGE ASSUMPTA AL CEL 

Dissabte vinent celebrarem la solemnitat de l’Assumpció de la Mare de Déu, 

un dia de festes majors en un gran nombre de pobles i ciutats del nostre 

país. En un país d’arrels cristianes com el nostre no hauria de venir de nou 

que el nom de la Verge Maria sigui present en tants llocs. Maria ha donat el 

nom a pobles, carrers, places, santuaris, hospitals, fundacions, etc... 

A la festivitat de l’Assumpció de la Mare de Déu li passa com a tantes altres 

festivitats cristianes: ja no és el que havia estat en altre temps. Hi deuen 

haver diverses raons que expliquen aquesta situació, però és evident que 

en una societat secularitzada i plural com la nostra és difícil que les festes 

cristianes tinguin la solemnitat que havien tingut en altre temps quan la 

societat era considerada, almenys aparentment, cristiana.  

No obstant i això, honorar la Verge Maria amb tot l’esplendor possible no 

depèn de les circumstàncies ambientals ni del moment cultural en què es 

viu, sinó que depèn de nosaltres, de la fe dels cristians. Ens hem d’anar 

acostumant a celebrar les festes cristianes amb la màxima solemnitat 

possible, encara que, com passa de vegades -i no és el cas de l’Assumpció- 

en el calendari civil no sigui festa.  

El sentit de la festivitat de l’Assumpció de la Mare de Déu està molt ben 

expressat en els textos que llegim en la missa de la vigília i en la missa del 

dia. En l’oració col·lecta es diu:  «La Verge humil ha estat coronada amb la 

glòria més excelsa»; «Déu ha portat a la glòria del cel en cos i ànima la 

immaculada Verge Maria»; i en el prefaci de la missa del dia, llegirem això: 

«Avui ha estat assumpta al cel la Verge i Mare de Déu, imatge i primícia de 

l’Església gloriosa, model d’esperança certa i consol del poble que camina. 

Vós amb raó no volguéreu que sofrís la corrupció del sepulcre aquella que 

de manera inefable va ser mare de l’autor de la vida, el vostre Fill, fet 

home».  Són expressions, aquestes, que tot i no ser pas fàcils d’entendre, 

volen subratllar la grandesa que l’Església reconeix a Maria, la primera 

cristiana.  

Maria és al cel, és allà on nosaltres, encara pelegrins en aquest món, 

desitgem arribar. Per això ella és qualificada d’imatge i primícia de l’Església 

gloriosa, de tot el Poble de Déu, que camina vers l’encontre del seu Senyor. 

Maria és per a tots nosaltres una referència de fe, d’esperança i de caritat, 

ella, durant el seu pelegrinatge per aquest món,  va encarnar en la seva 

vida aquestes tres virtuts teologals de manera eminent.  Per això, Maria és i 



serà sempre per a tot cristià una referència indispensable a l’hora de viure 

segons la voluntat de Déu. Aquesta grandesa de la vida de Maria justifica 

que, al llarg de l’Any litúrgic, recordem Maria en diverses ocasions, a més 

de la d’avui: la Concepció Immaculada de Santa Maria Verge, la solemnitat 

de la Mare de Déu, el Cor Immaculat de Maria, la Mare de Déu Reina, el 

naixement de la Verge Maria... 

Reina Assumpta al cel. Pregueu per nosaltres.  

El mossèn   

_______________________________________________________   

AGENDA: 

INTENCIONS DE MISSES : dilluns, dia 10: per un difunt; dimarts, dia 11: 

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

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

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

15 (matí): pel poble de Viladrau; dissabte dia 15 (vespre): per la 

intenció del qui ha fet l’almoina; diumenge, dia 16: pel poble de 

Viladrau.  

 

HORARIS DE LES MISSES DIES 14 AL 16 D’AGOST 
 

Divendres, dia 14: a les 19h,30m (a dos quarts de vuit del vespre), 

missa vespertina de la vigília de la solemnitat de l’Assumpció de la Mare de 

Déu.  

Dissabte, dia 15: a les 12h,30m (a dos quarts d’una del migdia), missa 

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

Dissabte, dia 15: a les 19h,30m (a dos quarts de vuit del vespre), 

missa vespertina del diumenge XX de durant l’any.  

Diumenge, dia 16: a les 12h,30m (a dos quarts d’una del migdia), 

missa del diumenge XX de durant l’any.  

 

INFORMACIONS: 

CASAMENT: Dissabte passat, dia 1 d’agost, a l’església parroquial, van 

contreure matrimoni en Josep Antoni Carreño i Delgado i la Míriam 

Astó i Sánchez-Lafuente, nascuts i residents a  Barcelona. L’enhorabona, 

i que per molts anys pugueu fer camí junts estimant-vos.    

 



 

 


