
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SANTA AFRA, UNA MÀRTIR SINGULAR 
PER ÀNGEL RODRÍGUEZ VILAGRAN 

 

Les actes de la Conversió  
Aleshores, Afra s’adreçà a les seves criades 
convidant-les també a que fossin batejades. 
Aquella nit, el bisbe Narcís i el seu diaca la 
van passar a la casa pregant, cantant himnes i 
salms en companyia de totes elles.  
A l’endemà s’hi presentaren els soldats del 
prefecte Gaius a qui els havia arribat la veu 
que en aquella casa s’hi hostejaven cristians. 

Els sants van tenir temps d’amagar-se darrera uns feixos de llenya. 
Afra els va respondre que eren amants seus i que ja eren fora, a resar 
als déus romans al temple. Els soldats van marxar no massa 
convençuts. Afra, veient que Narcís i Feliu corrien perill va dirigir-se 
a casa de la seva mare Hilària. Li explicà tot el que havia passat 
aquella nit i li demanà que pogués hostatjar aquells homes sants. 
Hilària, commoguda pel relat de la seva filla, un cop Narcís i Feliu hi 
arribaren, també va demanar ser batejada. Narcís l’encomanà, 
juntament amb la seva filla i les criades, a començar un dejuni de set 
dies, temps en el qual serien catequitzades. Al vuitè dia, rebrien el 
baptisme.  
En aquestes actes, Hilària confessa al bisbe Narcís que va lliurar a la 
seva filla al culte de Venus, el qual, per honorar-la millor, les fidels 
mantenien relacions sexuals; el que és coneix com a “sexe sagrat” 
(també com a “prostitució religiosa” o “prostitució sagrada”).■ 
 

(continuarà)  
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SANT NARCÍS, PREGUEU PER NOSALTRES 

 

 
 
 

Donem gràcies a Déu per la joiosa celebració de la 
festa del nostre Patró. I preguem encara pel repòs 

etern del nostre Bisbe Francesc, que l’any passat ens 
presidia aquesta celebració. Preguem, també, al nostre 

Patró, el bisbe i màrtir Sant Narcís, que per la seva 
intercessió la nostra diòcesi de Girona pugui tenir ben 

aviat un Pastor bo, segons el cor de Déu. 
 

 



DIUMENGE XXXI DE DURANT L’ANY (C) 
 

“EL FILL DE L’HOME HA VINGUT A BUSCAR  
I A SALVAR ALLÒ QUE S’HAVIA PERDUT”  

 

l Fill de l’home ha vingut a buscar i a salvar allò que 
s’havia perdut. El metge el necessiten els qui estan malalts 
i no pas els qui estan bons. Aquestes dues frases 
emmarquen l’evangeli de sant Lluc que acabem de 

proclamar. Un missatge sempre ben oportú i escaient. Perquè Jesús 
ve a salvar els pecadors i a guarir els qui estan malalts. Zaqueu n’és 
un. I ric. La conversió a la que Jesús ens crida és per a tots. Però 
sobretot pels pecadors, pels allunyats, pels qui no se senten o no 
volen ser fills Déu. Tots podem i hem de convertir-nos. I, com més 
pecadors som, més necessitat en tenim, i més ajuda necessitem per 
fer-ho.  
Jesús ajuda Zaqueu a convertir-se: sol no podia. Amb la presència 
salvadora de Jesús, la vida nova –la salvació– entra en aquella casa.  
Ara Zaqueu ja és un altre. No només posarà fi als seus actes 
corruptes, sinó que restituirà, tot i més, del que ha defraudat en la 
seva recaptació d’impostos. 
De fet, “Déu estima tot el que ha creat” (primera lectura) I perquè ho 
pot tot, no li costa gens de compadir-se, i dóna a tothom l’oportunitat 
de penedir-se. “El Senyor estima tot el que ell ha creat” (salm 
responsorial). 
Que Déu, doncs, ens faci dignes de la vocació cristiana que hem 
rebut (segona lectura) i dugui a terme els bons propòsits i les bones 
obres que la fe ens inspira i que la nostra mala fe o l’egoisme ens 
impedeixen de dur a terme. 
Siguem generosos, com Zaqueu. Siguem compassius i 
misericordiosos com Jesús. I no siguem de cap manera miserables 
com aquells que s’estranyaven i criticaven que Jesús s’allotgés a casa 
d’un pecador. Ben al contrari, cal saber a vegades “jugar a camp 
contrari” per poder portar al nostre terreny –més ben dit, al terreny de 
Déu– els qui s’han esgarriat. Zaqueu rebé tot content el Crist a casa 
seva. Que també nosaltres sapiguem obrir-nos a la salvació de Crist i 
l’acollim plens d’alegria. 

Per això fem festa cada diumenge, i celebrem el banquet de la 
salvació. Celebrem-lo ara amb alegria. Crist, el nostre Salvador, el 
Salvador del món, ens para la taula. Ell ens ha alimentat amb el pa de 
la seva Paraula vivificant i també ens parteix el pa de l’aliment que 
ens dóna la vida. 
Amb tot això anticipem ja la nostra participació definitiva en el 
banquet del Regne de Déu. Que tots puguem participar-hi un altre 
dia, mentre per ara esperem amb deler que arribi.■  

 

* * * * * * * 
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, 29:  18,30: Família Girbau Massana 
Diumenge, 30:       9,30: Parròquia St. Daniel: Jordi Salgas 
  12,00: Pel poble. 18,30: A la Mare de Déu del Remei 
Dilluns, 31:  18,30: Al Beat Timoteu de Palafrugell, caputxí, màrtir 
Dimarts, 1:  12,00: Pel poble. 18,30: Família Figueras Xifra 
Dimecres, 2:  18,30: Per tots els fidels difunts 
Dijous, 3:   18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 4:  18,30: Pels difunts de la Parròquia 
Dissabte, 5:  18,30: Rafel Vila Bové (Aniversari) i Difunts Confraries 
Diumenge, 6:  12,00: Pel poble. 18,30: Llorenç Roqueta Davesa 

 

* * * * * * * 
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 

 

FESTA DE TOTS SANTS i DIA DELS DIFUNTS 
1 de novembre: Horari de Misses com els diumenges i festes 

2 de novembre: 18’30 Missa per tots els fidels difunts. 
 

PRIMER DIVENDRES 
Divendres, dia 4, a les 18’30 Missa i tot seguit exposició del Santíssim amb 

la pregària de vespres i Benedicció Solemne.  

E 


