
 

«La meva ànima magnifica el Senyor, el meu esperit celebra  
Déu que em salva» 

 
Avui celebrem la solemnitat de l'Assumpció de Santa Maria 
en cos i ànima al cel. Avui puja al cel la Verge plena de 
glòria, curulla de goig els ciutadans celestes! Quin regal 
més formós envia avui la nostra terra al cel! Amb aquest 
gest meravellós d'amistat, que és donar i rebre, es fonen 
allò humà i allò diví, allò terrenal i allò celest, el que és 
humil i el sublim. El fruit més granat de la terra és allí, d'on 
procedeixen els millors regals i els dons de més vàlua. 
Encimada en les altures, la Verge Santa prodigarà els seus 
dons als homes. El primer do que et prodiga és la Paraula, 
que ella sabé conservar amb tanta fidelitat en el seu cor, i 
fer-la fructificar des del profund silenci acollidor. Amb 

aquesta Paraula en el seu espai interior, tot engendrant la vida per als homes en el seu ventre, «Maria se 
n'anà de pressa a la Muntanya, en un poble de Judea, va entrar a casa de Zacaries i saludà Elisabet» (Lc 
1,39-40). La presència de Maria expandeix l'alegria. Sobretot, ens fa el do de la seva lloança, la seva 
mateixa alegria feta cant, el seu Magnificat: «La meva ànima magnifica el Senyor, el meu esperit celebra 
Déu que em salva...» (Lc 1,46-47). Quin regal més formós ens retorna avui el cel amb el cant de Maria, fet 
Paraula de Déu. En aquest cant hi trobem els indicis per aprendre com es fonen l'humà i el diví, el terrenal 
i el celest, i arribar a respondre com ella al regal que ens fa Déu en el seu fill, a través de la seva santa 
mare: per tal d'esdevenir un regal de Déu per al món, i demà un regal de la nostra humanitat a Déu, tot 

seguint l'exemple de Maria, que ens precedeix en aquesta glorificació a la que ens trobem destinats. 
 

El misteri de l’Assumpció s’uneix al misteri de la fe 
 
La benaurada Verge Maria és prototip del que Déu realitzà amb la seva creació sencera, ja que és 
«primícia de l’Església gloriosa, model d’esperança certa i consol del poble que camina». El pas de la mort 
a la vida, perfectament assolit per Jesús ressuscitat, ens és anticipat en la seva mare. L’Assumpció parla 
del nostre futur, en què gaudirem per Jesucrist d’un «cel nou i una terra nova». Celebrar la litúrgia en 
aquest diumenge festiu ens insereix en la història amorosa de Déu amb el seu poble. La bellesa de 
l’ornamentació de l’altar amb ciris i flors, els vestits litúrgics del celebrant i els cants joiosos de l’assemblea 
manifesten la victòria de l’autor de la vida, la mare del qual no sofrí la corrupció del sepulcre. Davant el 
mal, la lletjor i la falsedat que sovint imperen en el món, triomfa el bé, la bellesa i la veritat. La nova Eva 
s’uneix al nou Adam i venç definitivament l’enemic. Avui, proclamem que Crist, amb la seva resurrecció, 
ens salva, i Maria, amb la seva Assumpció, és la primera que ens mostra el trobament definitiu i ple amb el 
seu fill estimat. 
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Durant el mes d’agost, l’horari d’atenció del despatx  
parroquial és aquest: 

 
• Parròquia de Montserrat: divendres, de 8 a 9 del vespre 

                    • Parròquia de Sant Feliu: dilluns, de 8 a 9 del vespre 

 Com sempre, per a qualsevol urgència, truqueu al telèfon indicat 

 
PARRÒQUIA DE MONTSERRAT 
 

 Horari de misses  

• Dimarts i dijous, feiners: a les 9 del matí  

• Dissabtes i vigílies de festa: a les 7 de la tarda 

• Diumenges i festes: a les 12 del migdia 

 Despatx (c/ Núria, 91, als baixos del Centre Cívic): 

divendres, de 8 a 9 del vespre. T. 93 859 03 40  
  

Misses per celebrar  
 

Dissabte 14    19: Joan Mir 

                          Família Camprubí-Cot 

                          Acció de gràcies a santa Teresita 

Diumenge 15  12: Maria Soldevila 

                           Acció de gràcies  

Dimarts 17  9: ------- 

Dijous 19        9: Domènec Vila Soldevila i família 

Dissabte 21 19: Josep Campdelacreu 
 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 8 d'agost: 52,60 € 

 

PARRÒQUIA DE SANT FELIU  
 

Horari de misses   

• Dilluns, dimecres i divendres, feiners: a les 7 de la tarda 

• Dissabtes i vigílies de festa: a les 8 del vespre  

• Diumenges i festes: a les 11 del matí  

Despatx (Placeta Mossèn Fortià Solà, 1): dilluns de 8 a 

9 del vespre i dimecres d'11 a 1 del migdia   

Tel: 93 859 03 40 
 

Misses per celebrar  

Dissabte 14       20: Maria Vila 

Diumenge 15    11:  Joan Portús 

Dilluns 16    19: Mercè Antònia València 

Dimecres 18 19: ------- 

Divendres 20 19: ------- 

Dissabte 21      20: Esposos Llach - Portús 

 

   Col·lectes  

• Diumenge, dia 8 d'agost: 79,18 € 

 

 

Enterraments 

 Diumenge, dia 8 d’agost: Josep Armengol 

Valldaura, 70 anys 

                                                                                               

SANTUARI DE ROCAPREVERA 

 Horari de misses  

• Diumenges i festes: a les 10 del matí  

Despatx: a la parròquia de Sant Feliu o de Montserrat   

93 859 03 40  

 
Missa per celebrar 

Diumenge 15    10: ------- 

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 8 d'agost: 44,97 €  

• Lampadaris: 179,90 € 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 

                            

 
 

 

 

  
 

 

 
 

Full i Diàleg: 0,60 € 
 

AGENDA  
   

Activitats  Interparroquials  

 Càritas: Horari d'acolliment i atenció, 

cada dilluns, de 10 del matí a 12 del 

migdia, a la rectoria de Sant Feliu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


