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L'ASSUNCIÓ DE LA MARE DE DEU

Solemnitat

Missa de Vigília

PRIMERA LLECTURA
Portaren l'Arca de Deu i la posaren enmig de la tenda que Davit havia fet preparar

Llectura del primer llibre de les Cròniques 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2

Per aquells dies:
Davit congregà en Jerusalem a tot el poble d'Israel per a traslladar l'Arca del

Senyor al lloc que li  havia preparat;  va reunir també als descendents d'Aaró i als
levites.

Els levites es posaren al muscle les barres de l'Arca de Deu i l'alçaren, tal com
Moisés ho havia manat per orde del Senyor. Davit encarregà als caps dels levites que
organisaren  als  seus  germans  cantors,  a  fi  de  que  entonaren  cants  d'alegria,
acompanyats d'instruments musicals, arpes, lires i címbals.

Els levites portaren l'Arca de Deu i la posaren enmig de la tenda que Davit
havia fet preparar. En acabant, en la presència de Deu, oferiren holocausts i víctimes
de comunió.

I quan Davit hagué acabat d'oferir estos sacrificis, beneí al poble en el nom del
Senyor.

Paraula de Deu.

Salm responsorial 131, 6-7. 9-10.  13-14

R./ Alça't, Senyor, i vine a ta casa.

Hem sabut que l'Arca estava en Éfrata,
l'hem trobada en els camps de Jaar.
Entrem, per tant, en sa casa
i postrem-nos davant l'escabell dels seus peus. R./

Que els teus sacerdots es visten de festa
i els teus benamats esclaten en crits d'alegria.
Per amor de Davit, el teu serf,
no desaires la faç del qui tu t'has ungit. R./

El Senyor s'ha elegit la ciutat de Sió
i ha desijat viure en ella:
«Esta serà per a sempre ma casa,
ací hem quedaré perque m'agrada». R./



SEGONA LLECTURA
Deu nos dona la victòria per Jesucrist

Llectura de la primera carta de Sant Pau als cristians de Corint 15, 54-57

Germans:
Quan este cos nostre corruptible es revista d'incorrupció, quan este ser mortal

es revista d'immortalitat, es complirà allò que diu l'Escritura:  «La mort ya ha segut
vençuda de  raïl.  ¿A ón està,  oh  mort,  la  teua  victòria?  ¿A ón està  el  teu  agulló
verinós?». Del pecat li ve a la mort el seu agulló verinós, i la força del pecat ve en
ocasió de la Llei. Pero devem donar gràcies a Deu, que per Jesucrist nostre Senyor
nos concedix la victòria.

Paraula de Deu.

Aleluya Lc 11, 28
R./ Aleluya. Feliços els qui escolten la paraula de Deu i la guarden. R./ Aleluya.

EVANGELI
Benaventurades les entranyes que et varen portar

✠ Llectura de l’Evangeli segons sant Lluc 11, 27-28

En aquell temps:
Mentres  Jesús  parlava,  una  dòna,  que  estava  entre  la  gent,  cridà:

«Benaventurades les entranyes que et varen portar i els pits que t'alletaren».
Pero Jesús li respongué: «Benaventurats, més be, els qui escolten la paraula de

Deu i la guarden».

Paraula del Senyor.

Missa del dia

PRIMERA LLECTURA
Una dòna vestida de sol en la lluna davall dels seus peus

Llectura del llibre de l'Apocalipsis 11, 19a; 12, 1. 3-6a, 10ab

S'obriren les portes del temple de Deu que hi ha en el cel, i dins d'ell aparegué
l'Arca de la seua Aliança. En acabant també aparegué en el cel una figura prodigiosa:
una dòna vestida pel sol en la lluna davall dels seus peus i en una corona de dotze
estreles en el cap.

Al mateix temps aparegué en el cel una atra figura prodigiosa: un gran dragó
roig com el fòc, que tenia sèt caps i dèu banyes, i en els sèt caps duya sèt diademes.
En la seua coa s'emportà un terç de les estreles del cel i les llançà sobre la terra; i el



dragó es posà a l'aguait davant de la dòna que estava a punt de donar a llum, dispost a
devorar-li el fill a penes naixquera.

La dona dugué al món un fill varó, destinat a governar les nacions en vara de
ferro; un fill que en seguida va ser salvat i posat junt al tro de Deu. Mentrestant, la
dòna fugí al desert, a un lloc que Deu li havia ya preparat.

També es va oir en el cel una veu que cridava en tota la força: «Ya és l'hora de
la victòria del nostre Deu, l'hora del seu poder i del seu regne; ya està ací la soberania
del seu Crist».

Paraula de Deu.

Salm responsorial 44, 10bc. 11-12ab. 16

R./ Tens a la dreta, de peu, a la reina, adornada en l'or d'Ofir.

Filles de reis tens entre les favorites,
i a la dreta, de peu, tens a la reina,
adornada en l'or d'Ofir. R./

Escolta, filla, atén i para l'oït,
oblida el teu poble i ta casa paterna;
el rei està enamorat del teu encant;
ya que és el teu Senyor, adora'l. R./

Te conduïxen entre festes i cants d'alegria,
per a introduir-te en el palau del rei. R./

SEGONA LLECTURA
Crist retornarà a la vida el primer; en acabant els qui són de Crist

Llectura de la primera carta de Sant Pau als cristians de Corint 15, 20-27a

Germans:
Crist ha resucitat d'entre els morts com a primícia dels qui ya han mort. Puix

que, si la mort vingué per un home, també per un home ve la resurrecció. Si, per
compartir la naturalea d'Adam, tots els hòmens moren, per estar empeltats en Crist
tots retornaran a la vida. Pero cada u a l'hora que li corresponga: Crist, el primer; en
acabant els qui són de Crist, el dia que Ell vindrà. Eixe serà el moment final, quan,
aniquilades totes les potències enemigues, Crist entregue el Regne en mans del Pare
Deu.

Mentrestant,  és  precís  que  Crist  regne  fins  que  «Deu haja  posat  a  tots  els
enemics baix dels seus peus». I l'últim enemic que destruirà serà la mort, perque ho
ha somés tot baix els seus peus.

Paraula de Deu.



Aleluya 
R./ Aleluya. Hui és l'Assunció de Maria al cel; l'eixercit dels àngels s'ompli de goig.
R./ Aleluya.

EVANGELI
El totpoderós feu portents per a mi. Ha elevat als humils

✠ Llectura de l’Evangeli segons sant Lluc 1, 39-56

En aquells dies, Maria es posà en camí i se n’anà a pressa a la montanya,
a un poble de Judà; entrà en casa de Zacaries i saludà a Isabel.

A penes Isabel va sentir la salutació de Maria, la criatura que portava en les
seues entranyes saltà d’alegria, Isabel s’omplí de l’Esperit Sant i digué en totes les
seues forces: «¡Beneïda tu entre les dònes i beneït el fruit del teu ventre! ¿Quí soc yo
per a que vinga a visitar-me la mare del meu Senyor? A penes la teua salutació aplegà
als meus oïts, saltà de goig la criatura dins de les meues entranyes. ¡Feliç tu, perque
has cregut que el Senyor complirà les promeses que t’han fet!».

Maria va dir: «Ànima meua, canta la grandea del Senyor, i tu, cor meu, goja't
en Deu, el meu Salvador. ¡Cóm s'ha commogut el Senyor davant de l'humilitat de la
seua  esclava!  Des  d'ara,  totes  les  generacions  me  diran  feliç.  El  Totpoderós  feu
portents per mi. Sant és el seu nom. La seua pietat no abandonarà als qui el temen,
generació a generació.

Les gestes del seu braç revelen el seu poder. Als de cor i enteniment arrogant
els  refusà;  als  poderosos  els  baixà  dels  seus  trons,  pero ha  elevat  als  humils;  ha
coromullat de bens als famolencs i ha expulsat de buit als rics. El seu Fill sempre ha
estat  ab  Israel;  la  seua  promesa  als  nostres  pares  ha  segut  ferma;  rememora
contínuament la seua promesa a Abraham i als seus fills, generació a generació».

Maria encara es va quedar tres mesos en Isabel, i en acabant se'n tornà a sa
casa.

Paraula del Senyor.


