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ASSUMPTA AL CEL 

La solemnitat de la l’Assumpció de la Verge Maria al cel és la festa encara 

més popular de la Mare de Déu i el dia que molts i molts pobles de 

Catalunya celebren la seva festa major. És cert que cada vegada més es va 

afeblint la relació que hi havia entre la festa de l’Assumpció i la festa major 

dels pobles. La festa religiosa va per un cantó i la festa civil per un altre. És 

un signe dels nostres temps en els quals gran part de la societat occidental  

s’ha acostumat a viure sense referències religioses i sembla que no es tingui 

cap necessitat que hi siguin. 

Aquest distanciament o trencament és tot un desafiament per a les 

comunitats cristianes. ¿Com ens ho farem perquè les festes cristianes no 

desapareguin del mapa i no les engoleixin les festes civils? En principi hi ha 

lloc per a tothom, però és clar que conservar i potenciar les festes religioses 

demana un esforç gran  i haver de nedar contracorrent. És més fàcil i 

divertit participar en les festes civils, almenys en general. I, per suposat, no 

cal fer tant d’esforç i simplement cal seguir el corrent.          

En la solemnitat de l’Assumpció de la Verge Maria al cel  és el dia adequat 

per a recordar el dogma de fe proclamat pel papa Pius XII l’any 1950 i que 

diu això: «La Verge Immaculada que havia estat preservada de qualsevol 

taca del pecat original, acabat el curs de la vida terrenal, fou emportada 

amb cos i ànima vers la glòria del cel i exaltada per Déu en qualitat de 

Reina de l’univers». 

La formulació del dogma és molt planera, però el seu significat és molt 

profund i per a molts cristians es fa difícil de comprendre. Per això, el 

Catecisme de l’Església Catòlica, després de recordar aquestes paraules del 

dogma, n’explica el sentit: «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».  

El dogma de l’Assumpció de Maria al cel, recull la fe de l’Església catòlica 

que, des dels seus inicis, ha subratllat la dignitat  de la Mare de Déu, ha 

destacat el seu paper en la història de la salvació, la seva santedat i el seu 

exemple únic. Maria, assumpta al cel, participa del do de la  resurrecció que 

tots esperem i, alhora, és penyora que on ella ha arribat nosaltres també 

estem destinats a arribar-hi, si som fidels a la nostra fe.   

Per mitjà d’aquest dogma l’Església ens recorda l’esperança que hem de 

tenir en la resurrecció de la carn i en la vida eterna. L’horitzó humà no és el 



fracàs ni el no-res sinó la vida. I per això saludem Maria com a exemple 

eminent d’aquest futur gloriós que esperem. «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», llegim en un paràgraf dedicat a la 

Mare de Déu en el Concili Vaticà II.  

Santa Maria, pregueu per nosaltres. Mare del Crist i Mare de l’Església, 

sigueu el nostre refugi i la nostra protecció ara i sempre.   

El mossèn 

                           

 

 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dilluns, dia 15: pel poble de Viladrau; 

dimarts, dia 16: per la intenció del qui ha fet l’almoina; dimecres, dia 

17: per la intenció del qui ha fet l’almoina; dijous, dia 18: per la 

intenció del qui ha fet l’almoina; divendres, dia 19: per la intenció del 

qui ha fet l’almoina; dissabte, dia 20: per una família de Viladrau; 

diumenge, dia 21: pel poble de Viladrau.  

INFORMACIONS 

MISSES DIES 14 I 15 D’AGOST:  El diumenge dia 14 hi haurà missa 

a les 12,30 h com cada diumenge; al vespre, a les 19,30 h celebrarem 

la missa vespertina de la vigília de l’Assumpció de la Mare de Déu; i 

el dilluns, dia 15, solemnitat de l’Assumpció de la Mare de Déu, hi haurà 

missa a les 12,30 h.   

 



 

 

 

 


