


El sisè mes, Déu envià l’àngel Gabriel en un poble de Galilea 
anomenat Natzaret, a una noia verge, compromesa en matrimoni 
amb un home de la casa de David que es deia Josep. El nom de la 
noia era Maria. L’àngel entrà a trobar-la i li digué:

-Déu te guard, plena de la gràcia del Senyor! Ell és amb tu.
Ella es va trobar en sentir aquestes paraules i pensava per què la 

saludava així. L’àngel li digué:
-No tinguis por, Maria. Has trobat gràcia davant de Déu. 

Concebràs i tindràs un fill, i li posaràs el nom de Jesús. Serà gran 
i l’anomenaran Fill de l’Altíssim. El Senyor Déu li donarà el tron de 
David, el seu pare. Regnarà per sempre sobre el poble de Jacob, i el 
seu regnat no tindrà fi.

Maria preguntà a l’àngel:
-Com podrà ser això, si jo sóc verge?
L’àngel li respongué:
L’Esperit Sant vindrà sobre teu i el poder de l’Altíssim et 

cobrirà amb la seva ombra; per això, el fruit que naixerà serà 
sant i l’anomenaran Fill de Déu. També Elisabet, la teva parenta, ha 
concebut un fill a les seves velleses; ella, que era tinguda per estèril, 
ja es troba al sisè mes, perquè per a Déu no hi ha res impossible.

Maria va dir
-Sóc la serventa del Senyor: que es compleixi en mi la teva paraula.
I l’àngel es va retirar.

Anunci del naixement de Jesús





Per aquells dies, Maria se n’anà de pressa a la Muntanya, en un 
poble de Judà, va entrar a casa de Zacaries i saludà Elisabet. Tan 
bon punt Elisabet va sentir la salutació de Maria, l’infant va saltar 
dins les seves entranyes, i Elisabet quedà plena de l’Esperit Sant.

Llavors va exclamar amb totes les forces:
-Ets beneïda entre totes les dones i és beneït el fruit de les teves 

entranyes! Qui sóc jo perquè la mare del meu Senyor em vingui a 
visitar? Tan bon punt he sentit la teva salutació, l’infant ha saltat de 
goig dins les meves entranyes. Feliç tu que has cregut: allò que el 
Senyor t’ha anunciat es complirà.

Maria visita Elisabet





Per aquells dies sortí un edicte de Cèsar August ordenant que es 
fes el cens de tot l’imperi. Aquest cens va ser anterior al que es féu 
quan Quirini era governador de Síria. Tothom anava a inscriure’s, 
cadascú a la seva població. També Josep va pujar de galilea, del poble 
de Natzaret, a Judea, al poble de David, que es diu Betlem, perquè era 
de la casa i la família de David. Josep havia d’inscriure’s juntament 
amb Maria, que estava compromesa amb ell en matrimoni. Maria 
esperava un fill.

Mentre eren allà, se li van complir els dies i va infantar el seu fill 
primogènit; el va faixar amb bolquers i el posà en una menjadora, 
perquè no hi havia lloc per a ells a la sala de l’hostal.

Naixement de Jesús





Quan van complir-se els dies que manava la Llei de Moisès 
referent a la purificació, portaven Jesús a Jerusalem per presentar-
lo al Senyor. Així ho prescriu la Llei del Senyor: Tot primogènit mascle 
serà consagrat al Senyor. Havien d’oferir en sacrifici, tal com diu la 
Llei del Senyor; un parell de tórtores o dos colomins.

Lc 2, 22-24
Presentació de l’infant Jesús al temple





Els pares de Jesús anaven cada any a Jerusalem  amb motiu de 
la festa de Pasqua. Quan ell tenia dotze anys, hi van pujar a celebrar 
la festa, tal com era costum. Acabats els dies de la celebració, quan 
se’n tornaven, el noi es quedà a Jerusalem sense que els seus 
pares se n’adonessin. Pensant-se que era a la caravana, van fer 
una jornada de camí abans de començar a buscar-lo entre els 
parents i coneguts; i com que no el trobaven, van tornar a Jerusalem 
a buscar-lo. Al cap de tres dies el van trobar al temple, assegut 
entre els mestres de la Llei, escoltant-los i fent-los preguntes. Tots 
els qui el sentien es meravellaven de la seva intel·ligència i de les 
seves respostes.

Lc 2, 41-47
A l’edat de dotze anys,

Jesús va al temple





Llavors Jesús vingué de Galilea i es presentar a Joan, vora el 
Jordà, a fer-se batejar per ell. Però Joan s’hi oposava dient: 

-Sóc jo el qui necessita ser batejat per tu, i tu véns a mi!
Jesús li respongué:
-Deixa’m fer, ara. Convé que complim d’aquesta manera tota 

justícia.
Aleshores Joan el deixà fer.
Un cop batejat, Jesús va pujar de l’aigua. Llavors davant d’ell el cel 

s’obrí, i Jesús veié l’Esperit de Déu que baixava com un colom i venia 
damunt d’ell. I una veu digué des del cel:

-Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m’he complagut.

Mt 3, 13-17
Baptisme de Jesús





El tercer dia es van celebrar unes noces a Canà de Galilea. Hi 
havia la mare de Jesús. També hi fou convidat Jesús, juntament 
amb els seus deixebles. Com que el vi s’acabava, la mare de Jesús 
li diu:

-No tenen vi.
Jesús li respon:
-Dona, i jo què hi tinc a veure? Encara no ha arribat la meva hora.
La seva mare diu als servidors:
-Feu tot el que ell us digui.
Hi havia allà sis piques de pedra destinades a les pràctiques de 

purificació usuals entre els jueus. Tenien una cabuda d’uns cent 
litres cada una.

Els diu Jesús:
-Ompliu d’aigua aquestes piques.
Ells les ompliren fins dalt. Llavors els digué:
-Ara traieu-ne i porteu-ne al cap de servei.
Ells li’n portaren. El cap de servei tastà aquella aigua convertida 

en vi. Ell no sabia d’on venia, però els servidors sí que ho sabien, 
perquè ells mateixos l’havien treta. Aleshores el cap de servei crida 
el nuvi i li diu:

-Tothom serveix primer els millors vins i, quan els convidats han 
begut molt, serveix els més ordinaris. Però tu has guardat fins ara 
el vi millor.

 

Jn 2,1-10
Les noces de Canà





I se n’anà a Natzaret, on s’havia criat. El dissabte, com tenia per 
costum, va entrar a la sinagoga i s’aixecà a llegir. Li donaren el volum 
del profeta Isaïes, el desplegà i va trobar el passatge on hi ha escrit:

L’Esperit del Senyor reposa sobre meu, perquè ell m’ha ungit.
M’ha enviat
a portar la bona nova als pobres,
a proclamar als captius la llibertat i als secs el retorn de la 

llum, a posar en llibertat i als cecs al retorn de la llum, a posar en 
llibertat els oprimits, a reclamar

l’any de gràcia del Senyor.

Després plegà el volum, el retornà al responsable del culte de la 
sinagoga i es va asseure. Tots els qui eren a la sinagoga tenien els 
ulls posats en ell.

Aleshores començà dient-los:
-Avui es compleix aquesta escriptura que acabeu d’escoltar.
Tothom l’aprovava i es meravellava de les paraules plenes de 

gràcia que sortien de la seva boca.

Lc 4, 16-22
Inici de la predicació





Sis dies després, Jesús va prendre amb ell Pere, Jaume i Joan, 
el germà de Jaume, i se’ls endugué a part dalt d’una muntanya alta. 
Allí es transfigurà davant d’ells: el seu rostre es tornà resplendent 
com el sol, i els seus vestits, blancs com la llum. Llavors se’ls van 
aparèixer Moisès i Elies, que conversaven amb Jesús. Pere digué a 
Jesús:

-Senyor, és bo que estiguem aquí dalt. Si vols, hi faré tres cabanes: 
una per a tu, una per a Moisès i una altra per a Elies.

Encara parlava, quan els cobrí un núvol lluminós, i una veu digué 
des del núvol:

-Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m’he complagut; 
escolteu-lo.

Els deixebles, en sentir-ho, es van prosternar amb el front a 
terra, plens de gran temor. Jesús s’acostà, els tocà i els digué:

-Aixequeu-vos, no tingueu por.
Ells van alçar els ulls i no veieren ningú més que Jesús tot sol.

Mt 17, 1-8
Transfiguració de Jesús





Mentre sopaven, Jesús prengué el pa, digué la benedicció, el partí 
i, tot donant-lo als deixebles, digué:

-Preneu, mengeu-ne: això és el meu cos.
Després prengué una copa, digué l’acció de gràcies i els la donà 

tot dient:
-Beveu-ne tots, que això és la meva sang, la sang de l’aliança, 

vessada per tothom en perdó dels pecats.

Mt 26, 26-28
Institució de l’Eucaristia





Llavors Jesús va arribar amb els deixebles en un terreny 
anomenat Getsemaní, els digué:

-Seieu aquí mentre vaig allà a pregar.
Va prendre amb ell Pere i els dos fills de Zebedeu, i començà a 

sentir tristor i angoixa. Llavors els digué:
-Sento a l’ànima una tristor de mort.
Quedeu-vos aquí i vetlleu amb mi.
S’avançà un tros enllà, es prosternà amb el front a terra i pregava 

dient:
-Pare meu, si és possible, que aquesta copa s’allunyi de mi. Però 

que no es faci com vull sinó com tu vols.
Després va cap als deixebles i els troba dormint. Diu a Pere:
-Així, doncs, ¿no heu estat capaços de vetllar una hora per mi? 

Vetlleu i pregueu, per no caure en la temptació. L’esperit de l’home és 
prompte, però la seva carn és feble.

Se n’anà per segona vegada i va pregar dient:
-Pare meu, si aquesta copa no pot passar lluny sense que jo la 

begui, que es faci la teva voluntat.
Després tornà i els trobà dormint: és que els ulls els pesaven.
Els deixà i se’n tornà a pregar per tercera vegada, dient les 

mateixes paraules. Llavors va cap als deixebles i els diu:
-Dormiu ara i reposeu! S’acosta l’hora, i el Fill de l’home serà 

entregat en mans dels pecadors. Aixequeu-vos, anem! El qui em 
traeix ja és aquí.

Mt 26, 36-46
Pregària de Jesús a Getsemaní





Cada any, per la festa de Pasqua, Pilat els deixava lliure el pres 
que ells demanaven. Hi havia un tal Barrabàs, empresonat amb els 
sediciosos que havien comès un assassinat durant els disturbis. La 
gent doncs, va pujar i demanaven a Pilat allò que els solia concedir. 
Pilat els digué:

-¿Voleu que us deixi lliure el rei dels jueus?
Deia això perquè s’adonava que els grans sacerdots li havien 

entregat Jesús per enveja. Però els grans sacerdots van incitar la 
gent perquè demanessin la llibertat de Barrabàs. Pilat els replicà:

-Què voleu que en faci, doncs, del qui anomeneu el rei dels jueus?
Ells tornaren a cridar:
-Crucifica’l!
Pilat els deia:
-Però quin mal ha fet?
Ells cridaren encara més fort:
-Crucifica’l!
Pilat, volent acontentar la gent, els deixà lliure Barrabàs i va 

entregar Jesús, després de fer-lo assotar, perquè fos crucificat. 

Mc 15, 6-15
Jesús condemnat a mort





Els soldats se’l van endur a l’interior del palau, és a dir, al pretori, 
i convocaren tota la cohort. Llavors el vestiren de porpra, li cenyiren 
al cap una corona d’espines que havien trenat i l’anaven saludant:

-Salve, rei dels jueus!
Li pegaven al cap amb una canya, li escopien i doblegant el genoll 

li feien reverència.
Acabada la burla, li tragueren la porpra, li posaren els seus vestits 

i se l’endugueren fora per crucificar-lo.

Mc 15, 16-20
Burles dels soldats





Quan s’enduien Jesús, van agafar un tal Simó de Cirene, que 
venia del camp, i li carregaren la creu perquè la portés darrere 
d’ell. El seguia una gran gentada del poble, i també moltes dones que 
feien mostres de dol i el planyien.

Lc 23, 26-27
El via crucis





Dugueren Jesús a un indret anomenat Gòlgota -que vol dir «lloc 
de la calavera». Li oferien vi adobat amb mirra, però no en prengué. 

Llavors el van crucificar i es repartiren els seus vestits jugant-
se’ls als daus, a veure què treia cadascú. Eren les nou del matí quan 
el crucificaren.

El rètol on constava la causa de la seva condemna deia això: «El 
rei dels jueus.»

Juntament amb ell van crucificar dos bandolers, l’un a la seva 
dreta i l’altre a la seva esquerra. Els qui passaven per allí l’injuriaven 
movent el cap amb aires de mofa i dient:

-Va, tu que havies de destruir el santuari i reconstruir-lo en tres 
dies, salva’t a tu mateix i baixa de la creu! Igualment se’n burlaven 
els grans sacerdots entre ells i amb els mestres de la Llei, tot dient:

-Ell que va salvar-ne d’altres, a si mateix no es pot salvar: El 
Messies, el rei d’Israel! Que baixi ara de la creu perquè ho vegem 
i creguem!

També l’insultaven els qui estaven crucificats amb ell.

Mc 15, 22-32
Crucifixió i mort de Jesús





Passat el dissabte, quan clarejava el primer dia de la setmana -el 
diumenge-, Maria Magdalena i l’altre Maria anaren a veure sepulcre. 
Tot d’una hi hagué un gran terratrèmol: un àngel del Senyor va baixar 
del cel, féu rodolar la pedra i s’hi va asseure al damunt. Resplendia 
com un llamp, i el seu vestit era blanc com la neu. De por d’ell, els 
guardes es posaren a tremolar i van quedar com morts.

L’àngel digué a les dones:
-No tingueu por, vosaltres. Sé que busqueu Jesús, el crucificat. 

No és aquí: ha ressuscitat, tal com va dir. Veniu, mireu el lloc on havia 
estat posat. Aneu corrents a dir als seus deixebles:” Ha ressuscitat 
d’entre els morts, i ara va davant vostre a Galilea. Allà el veureu.” 
Aquest és el missatge que us havia de donar.

Immediatament elles, amb por, però amb una gran alegria, se 
n’anaren del sepulcre i van córrer a portar l’anunci als deixebles.

Però tot d’una Jesús els va sortir al pas i els digué:
-Déu vos guard.
Elles se li acostaren, se li abraçaren als peus i el van adorar. 

Jesús els diu:
-No tingueu por. Aneu a anunciar als meus germans que vagin 

a Galilea.
Allà em veuran.

Mt 28, 1-10
La resurrecció





Després se’ls endugué fora, fins a prop de Betània i, alçant les 
mans, els va beneir: I mentre els beneïa, es va separar d’ells i fou 
endut cap al cel.

Ells el van adorar. Després se’n tornaren a Jerusalem plens d’una 
gran alegria. I contínuament eren al temple beneint Déu.

Lc 24, 50-53
Ascensió de Jesús





Quan va arribar la diada de Pentecosta impetuosa, se sentí del cel 
una remor que omplí tota la casa on es trobaven asseguts. Llavors 
se’ls van aparèixer unes llengües com de foc, que es distribuïen i 
es posaven sobre cada un d’ells. Tots van quedar plens de l’Esperit 
Sant i començaren a parlar en diverses llengües, tal com l’Esperit 
els concedia d’expressar-se.

Ac 2, 1-4
La vinguda de l’Esperit Sant





El Papa Pius XII, va declarar el Dogma de l’Assumpció de la Mare 
de Déu en cos i ànima al Cel el dia 1 novembre 1950.

“Després d’elevar a Déu moltes i reiterades pregàries i d’invocar 
la llum de l’Esperit de la Veritat, a glòria de Déu omnipotent, que va 
atorgar a la Mare de Déu la seva peculiar benevolència; per honor 
del seu Fill, Rei immortal dels segles i vencedor del pecat i de la 
mort; per augmentar la glòria de la mateixa augusta Mare i per a 
goig i alegria de tota l’Església, amb l’autoritat del nostre Senyor 
Jesucrist, dels ben benaurats apòstols Pere i Pau i amb la nostra, 
pronunciem, declarem i definim ser dogma divinament revelat, que 
la Immaculada Mare de Déu, sempre Verge Maria, acabant el curs 
de la seva vida terrenal va ser assumpta en cos i ànima a la glòria 
celestial“.

El dogma de l’Assumpció





Maria, Reina dels cels i de la Terra






