
 
 
 
 
 
 
 

SANTA AFRA, UNA MÀRTIR SINGULAR 
PER ÀNGEL RODRÍGUEZ VILAGRAN 

Les actes de la Passió  
Santa Afra assegura que només Déu la pot fer feliç, i que pot ser perdonada 
per Déu, malgrat el seu ofici, i posa com a exemple el bon lladre, al qual 
Jesús li va prometre el paradís. Com que Gaius no la pot convèncer, 
finalment mana que sigui cremada viva en un illot que el riu Lech forma 
més amunt de la ciutat d’Augsburg. El martiri fou vist uns metres més 
amunt, a la ribera del riu, per tres joves que servien juntament amb la santa, 
en el bordell: Eunòmia, Eutròpia i Digna, així com per una esclava que les 
acompanyà.   
Un cop patit el martiri, les actes fan constar que les joves demanaren a un 
barquer que les acostés a l’illot. Allà trobaren encara el cos sencer. 
L’esclava va llençar-se al riu per arribar a la vorera nedant i informar a 
Hilària, la mare de la santa. Aquesta, esperà que es fes fosc per no ser 
descoberta, i acompanyada de dos sacerdots, s’acostaren a l’illot, recolliren 
el cos i l’introduïren en un taüt per transportar-lo fins un panteó que la 
família tenia en un cementiri a les afores d’Augsburg.  
Aquell fet va arribar a mans del jutge que ordenà ràpidament que els seus 
millors arquers s’hi acostessin. L’orde era fer-les renegar de la fe cristiana i 
en el cas que s’hi oposessin també martiritzar-les. Un cop arribats allà, com 
que no se’n van ensortir, malgrat els precs i amenaces, els soldats ompliren 
ple d’espines seques i altres elements combustibles el panteó on hi havia el 
cos de santa Afra. Introduïren les noies i la mare, prengueren foc, tancaren 
la porta i marxaren a donar-ne nota al jutge.   
En el lloc del panteó s’erigiria ràpidament un petit oratori, el que 
esdevindria en el temps la que és avui la impressionant basílica de Sant 
Ulric i Santa Afra d’Augsburg.  
La data del martiri en l’actual Martirologi Romà (2007) figura el 7 d’agost 
de l’any 304, en canvi, en l’antic, publicat per primer cop el 1584, és dos 
dies abans, el 5. A la basílica de Sant Ulric i Santa Afra ho celebren els dos 
dies amb misses solemnes i al santuari de Santa Afra (Sant Gregori, Girona) 
el 5 d’agost. L’any 1064 va ser declarada santa pel papa Alexandre II.■ 
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FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL REMEI 
 

 
 

DIUMENGE XXVIII DE DURANT L’ANY (C) 
 

 “NOMÉS AQUEST ESTRANGER HA TORNAT  
PER DONAR GLÒRIA A DÉU” 

 

ant la primera lectura com l’evangeli ens mostren 
l’agraïment d’uns leprosos per haver estat guarits. La 
lepra, fins no fa massa temps, era considerada una malaltia 
incurable. Més encara, era tinguda, sobretot en el món 

antic, com una maledicció de Déu. No és estrany, doncs, que els 
leprosos fossin rebutjats i apartats de la societat. 

T 



Per això la guarició d’un leprós, sobretot a l’evangeli, es mostra com 
a signe dels temps messiànics. El món nou ha començat.  
Avui, però no és una paràbola el que hem escoltat a l’evangeli, sinó 
un fet real. Jesús ens mostra –una vegada més– la contradicció 
constant, en què massa sovint vivim. Demanem els dons de Déu, 
volem veure miracles, necessitem fets extraordinaris per sostenir la 
nostra fe. I quan els veiem, els rebem i els tenim... no els sabem 
reconèixer i agrair. 
El leprós, guarit pel profeta Eliseu, sap ser agraït. Decideix recular i 
presentar-se de nou davant Eliseu, l’home de Déu, per fer-li un 
present, signe de la seva gratitud. I Eliseu l’encamina cap a qui és 
l’únic a qui s’ha d’agrair tot: Déu. És només al Senyor a qui cal 
agrair la guarició. Eliseu n’és simplement l’intermediari. 
L’evangeli també ens presenta una escena semblant. Però atenció: 
Jesús remarca que de deu leprosos guarits, només un sap retornar per 
mostrar el seu agraïment. I –sembla una paràbola, però no ho és– qui 
retorna és un samarità.  
“Només aquest estranger ha tornat per donar glòria a Déu”. Tots 
deu havien patit el mal de la lepra. Tots deu havien acudit a Jesús 
amb l’esperança de ser guarits. Tots deu havien pregat unànimement: 
“Jesús, mestre, apiadeu-vos de nosaltres”. Tots deu, efectivament, 
experimenten la joia de la guarició... Però només un sap tornar enrere 
per donar-ne gràcies al Senyor. 
Demanem al Senyor els dons de la salvació. Confiem-hi. Ell va dir 
“Demaneu i se us donarà”. Però que la nostra pregària no sigui 
només de petició, sinó també de lloança i agraïment. Siguem agraïts. 
Acostumem-nos a adreçar a Déu pregàries d’acció de gràcies i de 
lloança. El salteri, el llibre dels salms, que és el millor model de la 
nostra pregària cristiana, perquè Jesús, el Crist, el va utilitzar, està ple 
de salms de lloança. Fem-lo servir també nosaltres. “Cantem al 
Senyor un càntic nou, perquè ha fet obres prodigioses” (Salm 
responsorial). I amb gran agraïment: “Aclamem el Senyor, esclatem 
en cants i en crits d’alegria”.■  
 

 

* * * * * * * 
 

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, 8:  18,30: Francisco Boix i Maria Vila 
Diumenge, 9:   12,00: Francisco Cateura, Rosa Ribot i Quimeta Cateura 
  18,30: Aurora Torres de Manrique 
Dilluns, 10:  18,30: Lluís Girbau Villaret 
Dimarts, 11:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dimecres, 12:  10,30: Al Pilar de Pedret: Difunts del Barri de Pedret 
  18,30: Pel poble 
Dijous, 13:   18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 14:  18,30: Intenció Missioneres Cor de Maria 
Dissabte, 15:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 16:   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 
Macarena Shantall Martínez Llanquiche  

 

HAN CELEBRAT EL MATRIMONI 
Basílica Sant Feliu: Guillem Rosaleny Puchades i Berta Codina Martí 

Parròquia Sant Daniel: Enric Roura Sués i Laura Masferrer Boix 
 

 

FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL PILAR A PEDRET 
 

Dimecres, dia 12 d’octubre, és la Festa de la Mare de Déu del Pilar. 
Com és costum, a les 10’30 celebrarem l’Eucaristia solemne a la 

Capella de la Mare de Déu del Pilar de Pedret. 
TOTS HI SOU CONVIDATS 

 
 


