
 
 
 

 
 

 

 
St. Narcís. Clau de volta. Basílica st. Feliu. s. XVI 

 

SOLEMNITAT DE SANT NARCÍS BISBE I MÀRTIR 
PATRÓ DE LA CIUTAT I DE LA DIÒCESI DE GIRONA 

 

TRIDU DE PREPARACIÓ DE LA FESTA 
Dimarts, dia 26, 18’30: Missa a la Capella de sant Narcís 

Predicarà Mn. Joan Boada 
Dimecres, dia 27, 18’30: Missa a la Capella de sant Narcís 

Predicarà Mn. Joaquim Fluriach 
Dijous, dia 28, 18’30: Missa a la Capella de sant Narcís 

Predicarà Mn. Joan Baburés 
 

DIVENDRES, DIA 29, FESTA DE SANT NARCÍS 
9’00: Missa a la Capella de sant Narcís 

11’00: Solemne Missa Major Pontifical 
presidida pel nostre Bisbe Mons. Francesc Pardo i Artigas  

Cants a càrrec de les corals gironines  
13’00: Missa a l’altar major  

18’30: Missa a la Capella de sant Narcís 
 
 

 
 
 
 
 
Diumenge, 24 d’octubre de 2021. Núm. 622 
 

DIUMENGE XXX (B) 
 

“SENYOR, FEU MÉS FERMA LA NOSTRA FE” 
 

vui celebrem el diumenge mundial de les Missions 
(DOMUND), la diada per encomanar al Senyor 
l’evangelització dels pobles. Una crida a fer-nos 
conscients del que la missió significa per a les nostres 

vides. Els textos de les lectures d’avui venen com anell al dit per fer-
nos veure –mai tant ben dit– la necessitat que tenim de propagar la 
fe. 
Aquell cec, assegut vora el camí de Jericó, sap perfectament que 
només hi ha una oportunitat per salvar-se, per poder veure-hi. I 
aquesta oportunitat es presenta ben a prop seu: és Jesús de Natzaret. 
Segurament n’ha sentit a parlar. Li han explicat algun dels seus 
miracles. Coneix les profecies antigues: “En els temps del Messies, 
els cecs hi veuran, els coixos caminaran...”. I hi creu. Té fe. 
Aquell matí, se li obren totes les esperances, mai ha tingut Jesús tant 
a prop seu. I no pot deixar perdre l’oportunitat: “Fill de David, 
compadiu-vos de mi”. Però ningú no fa cas d’aquell pobre cec. Ben 
al contrari, els pocs que el senten encara el renyen. Ell venç la por, la 
reticència, els despropòsits, els obstacles. Volien fer-lo callar, però 
ell crida més fort. No té vista, però te veu i es fa sentir. Més encara 
es fa escoltar pel Mestre. 
I Jesús no passa de llarg. El sent, s’atura i el fa cridar. En aquell 
moment canvia l’actitud dels qui envolten Jesús: “Anima’t i vine, 
que et crida”. Quina pinzellada tant viva fa servir l’evangelista ara 
per descriure aquell moment: “El cec llançà la capa, s’aixecà d’una 
revolada, i anà cap a Jesús”. Tantes hores, tants dies, tants mesos i 
tants anys esperant un moment com aquest. Finalment té 
l’oportunitat al davant, la única: Jesús. 

A 



“¿Què vols que et faci?”. “Mestre, feu que hi vegi”. Jesús invita a la 
professió de fe i el cec la professa amb tot el seu cor i la seva ànima. 
Demana a Jesús allò que només a ell pot demanar, perquè creu que 
Jesús és l’únic que el pot salvar de la ceguesa. I així s’esdevé. I 
Jesús, amb les seves paraules, ens certifica que el miracle és fruit de 
la fe: “Vés, la teva fe t’ha salvat”. 
Som invitats a renovar la nostra fe. A fer-la més viva. A tenir una fe 
com la del cec. A dir una i altra vegada: “Fill de David, compadiu-
vos de nosaltres”. “Senyor, feu que hi veiem”. I el Senyor en la seva 
misericòrdia ens obre els ulls de la fe. Il·lumina el nostre enteniment 
i ens fa veure el món amb la mirada de Déu. “Ell que vol que tots els 
homes se salvin i arribin al coneixement de la veritat”. 
Donem-li gràcies i acollim el do de l’Eucaristia, que ell mateix, que 
és sacerdot per sempre, ens distribueix. Acostem-nos amb fe a Jesús 
i humilment demanem-li: “Senyor, feu més ferma la nostra fe”.■ 

 

* * * * * * 
 

 

 
Per què el Sínode? 

El papa Francesc convoca el poble cristià a preguntar-se sobre la 
sinodalitat, un tema decisiu per a la vida i la missió de l’Església.  
Un camí que durarà dos anys, de 2021 a 2023. A partir del que 
anirem experimentant, avançant i reflexionant junts sobre el camí 
recorregut, l’Església podrà aprendre, quins són els processos que 
poden ajudar-la a viure la comunió, a realitzar la participació i a 
obrir-se a la missió.  
Una Església sinodal és una Església de l’escolta. Cada un té alguna 
cosa per aprendre: poble fidel, col·legi episcopal, Bisbe de Roma, 
l’un en escolta dels altres; i tots en escolta de l’Esperit Sant per 
conèixer què diu a les Esglésies.  

 

 

HORARI DE MISSES 
 

BASÍLICA SANT FELIU 
Vigílies: 18’30. Festius: 12’00 i 18’30. Feiners: 18’30 

 
MONESTIR SANT DANIEL 

Festius: 9’30. Feiners: 8’30 (Celebració de la Paraula) 
 

* * * * * * * 
MISSES ENCOMANADES 

Dissabte, 23:  18,30: A la Mare de Déu del Remei 
Diumenge, 24:  12,00: Pel poble 
  18,30: Intenció particular 
Dilluns, 25:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dimarts, 26:  18,30: Miquel Martínez Casellas (aniversari) 
Dimecres, 27:  18,30: A sant Narcís 
Dijous, 28:   18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí  
Divendres, 29:    9,00: A sant Narcís 
  11,00: Pel poble 
  13,00: Intenció particular 
  18,30: Família Marquès Lladó 
Dissabte, 30:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 31:  12,00: Pel poble 
  18,30: Intenció particular 
 

* * * * * * * 
CONFESSIONS 

Cada dia: 18’00 - 18’25. Diumenges: 11’45 - 11’55 i 18’00 - 18’25. 
 

DESPATX PARROQUIAL 
Dijous de 12’00 - 13’00 i de 17’00 - 18’00 i a hores convingudes. 

 
 

AVUI 
DOMUND 

DIA MUNDIAL DE LA PROPAGACIÓ DE LA FE 
COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA PER LES MISSIONS 

Gràcies per la vostra generosa aportació 
 

 


