
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

SANTA AFRA, UNA MÀRTIR SINGULAR 
 

PER ÀNGEL RODRÍGUEZ VILAGRAN 
 

 

El lloc del martiri  
 
El lloc exacte del martiri no es coneix perquè 
han sorgit al llarg de la història diferents 
hipòtesis. La més acceptada, per la seva 
proximitat, és que fos a Lechfeld, al nord-
oest de la mateixa ciutat d’Augsburg, lloc 

conegut per haver-se disputat la Batalla de Lechfeld els anys 910 i 
955 entre els germànics i els hongaresos.  
També s’hi apunta la ciutat de Friedberg, situada a només 6 
quilòmetres d’Augsburg. En l’indret on fou turmentada s’hi erigí un 
temple que va ser destruït l’any 955 a causa d’una de les invasions 
hongareses. Es va reconstruir ràpidament i és un lloc de pelegrinatge 
de molts fidels de la santa, especialment el dia 7 d’agost. A l’interior, 
es pot veure en un retaule de l’any 1878, l’escena on sant Narcís 
bateja santa Afra.  
N’hi ha fins i tot que el martiri el situen molt més lluny, a Landsberg 
am Lech, a uns 30 quilòmetres de distància.  
 
“Oh Esperit Sant! Qui donau fortalesa als dèbils, doneu-me fortalesa 
com a vostra santa Afra gloriosa, qui encesa d’amor divinal amb cor 
fort entregà son cos a les flames per unir-se sempre amb Vos” 
(Fragment de la Novena a la gloriosa màrtir santa Afra).■ 

 
(continuarà)  
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DIUMENGE XXIX DE DURANT L’ANY (C) 
 

“QUAN EL FILL DE L’HOME VINDRÀ,  
CREIEU QUE TROBARÀ FE A LA TERRA?” 

 
s molt punyent la pregunta que Jesús fa al final del text 
evangèlic que acabem de proclamar: “Quan el Fill de l’home 
vindrà, creieu que trobarà fe a la terra?”  

Si mirem al nostre voltant, podríem respondre precipitadament, 
equivocant-nos. Però la pregunta no és retòrica. Podríem capgirar-la: 
¿Què hem de fer, ara i aquí, perquè la fe es mantingui viva i ferma a 
la nostra terra? 
La resposta la tenim en les mateixes lectures d’aquest diumenge: 
Només les persones que preguen mantenen viva la flama de la fe. Dit 
amb altres paraules: La pregària és l’aliment de la fe. 
Més encara: una pregària constant, de nit i de dia. L’exemple de 
Moisès amb les mans alçades, sostingudes pels seus dos fidels 
servents, i l’exemple de la viuda insistent i pesada de la paràbola 
evangèlica ens han d’esperonar a no defallir mai en la pregària. Una 
pregària fidel i constant, sostinguda i emparada per la comunitat que 
prega amb nosaltres és una pregària eficaç. Déu no fa el sord a les 
nostres pregàries. 
Per això l’Església ha pregat sempre i ens ensenya a pregar. La 
Litúrgia de les Hores, recomanada a tots els fidels, és el model 
d’aquesta pregària constant de tota l’Església. Tant de bo tots hi 
fóssim ben fidels. Fixem-nos que és una pregària comunitària. Els 
uns ens ajudem als altres a pregar i com Aharon i Hur sostenim els 
braços que defalleixen, mentre també els altres ens ajuden a nosaltres 
a mantenir i intensificar l’esperit d’oració i de pietat. 

É 
 



L’Escriptura sencera ens mostra models de pregària: Hi contemplem 
homes i dones que preguen. Jesús mateix i Maria ens són models de 
pregària. El llibre dels Salms –utilitzat pel mateix Jesús– ens és 
proposat com a llibre de pregària. No oblidem que “tota l’Escriptura 
és inspirada”. 
Preguem doncs, avui i sempre. Ara, doncs, posem en primer terme la 
nostra pregària per l’Església, perquè sàpiga transmetre la fe que ha 
rebut: perquè tothom pugui arribar a conèixer Déu, pugui aprendre a 
estimar-lo i a seguir-lo, i sàpiga adreçar-li una súplica... 
Així, quan el Fill de l’home vindrà trobarà ben viva la fe a la terra.■  

 

* * * * * * * 
 

HEM DE PREGAR SEMPRE, 
SENSE PERDRE MAI L’ESPERANÇA 

És molt fàcil trobar raons que m’excusin de lluitar per una causa: “jo no 
tinc prou forces”, “no tinc gaire formació”, “no puc res”... Llavors em 
tanco tranquil a casa i veig passar els toros per la finestra. No és el meu 
afer... 
Però allò important no és la teva força ni la teva formació ni les teves 
qualitats. El que es demana és la col·laboració, la solidaritat, el teu gra de 
sorra, la teva gota d’aigua constant que acaba foradant la pedra. 
Però aquesta col·laboració constant, no es pot mantenir sense una 
esperança al cor, un convenciment de que entre tots, unint les poques 
forces de cadascú, es pot assolir el món, si més no, una mica millor. 
Sobretot que, lluitant units i solidaris, sempre podem comptar amb la 
complicitat i l’ajuda del Senyor, que és infinitament més potent que tots 
nosaltres plegats. 
La viuda, amb la seva constància esdevé més forta que el jutge corrupte, 
gràcies a la seva esperança, ella, que és la més feble i pobre de tot el poble. 
La viuda és una icona, que Jesús ens posa davant els ulls, per fer-nos 
comprendre que hem de pregar sempre, segurs que Déu s’implicarà en la 
nostra causa, com ho va fer en la d’ella. És aquesta esperança, la que ens 
farà constants i forts. 
Tanmateix Jesús es pregunta si quan torni trobarà persones amb aquesta fe 
i aquesta esperança per seguir la lluita, en un món en que l’individualisme 
i l’agnosticisme hi regnen com a dominadors. 

Ramon Ribas sj 
 

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, 15:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 16:  12,00: Pel poble 
  18,30: Intenció particular 
Dilluns, 17:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dimarts, 18:  18,30: Intenció particular 
Dimecres, 19:  18,30: Intenció particular 
Dijous, 20:   18,30: Àngel Goy 
Divendres, 21: 18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Dissabte, 22:  18,30: Família Girbau Massana 
Diumenge, 23:  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 

 

HA REBUT EL BAPTISME 
Nicolás Torradas Vega 

 
 

 

FESTA DE SANT NARCÍS 
Tridu a sant Narcís:  

Dimecres 26, dijous 27 i divendres 28: Missa a les 18’30 
Solemnitat de Sant Narcís: 

Dissabte 29: A les 11 Missa solemne  
Altres misses a les 9, 13 i 18’30 

 
 

 


