
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

SANTA AFRA, MÀRTIR SINGULAR 
 

PER ÀNGEL RODRÍGUEZ VILAGRAN 
 
Les actes de la Conversió  
 
Què era la prostitució sagrada? Les 
noies que es lliuraven a aquest tipus 
de culte eren una mena d’esclaves 
sexuals conegudes sota l’eufemisme 
grec de hièrodules. La Bíblia, que 

condemna aquest tipus de ritus (Deuteronomi 23, 18-19), fa 
servir en la seva versió hebrea la paraula qedesa.    
Eren unes pràctiques comunes en el món antic, especialment en 
l’anomenat Orient Pròxim (Aràbia Saudí, Irak, Iran, Israel, 
Jordània, Líban, Palestina, Síria, Turquia, Xipre ...) i també a 
Grècia, on Afrodita tenia el temple a Corint. La relació de Xipre 
amb aquesta deessa no deixa de ser significativa si es té en 
compte que el món de la mitologia la fa nascuda en aquest país, 
concretament a Pafos.  
Per altra banda, a Roma, Venus tenia dos temples que foren 
tancats el segle IV per l’emperador Constantí.■ 
 

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

 “NO QUEDARÀ PEDRA SOBRE PEDRA”  
 

Molt sovint estem pendents del nostre futur. “Qui no treballi, que no 
mengi”, deia sant Pau (segona lectura), invitant-nos a treballar per a 
guanyar-nos el pa. És ben cert, però també és cert que en el nostre 
temps hi ha gent que voldria treballar i no pot, perquè no troba feina. 
Això preocupa, ens ha de preocupar a tots, perquè fa trontollar 
l’esperança en el nostre futur més immediat. 
Però avui la Litúrgia ens fa mirar més enllà. Ens fa mirar el futur 
d’una altra manera. Ens fa aixecar els ulls vers el futur definitiu: 
“Vindrà aquell dia...” I si el futur proper ja ens pot semblar negre, 
aquest futur definitiu encara ens pot fer viure més angoixats. I més si 
rellegim els textos que acaben de ser proclamats: “No quedarà pedra 
sobre pedra...” “Vindrà aquell dia abrusador com una fornal.”... La 
perspectiva és de destrucció, de foc que incendia, d’un món que 
s’ensorra. Efectivament les lectures d’aquest penúltim diumenge de 
durant l’any ens parlen amb un llenguatge apocalíptic. 
Però, tornem a llegir aquests textos amb més calma. Hi descobrirem 
paraules de coratge, d’esperança, fins i tot d’alegria: “Però, per a 

 



vosaltres que venereu el meu nom sortirà el sol de la felicitat, i els 
seus raigs seran saludables.”  “Serà una ocasió de donar testimoni.” 
“No es perdrà ni un sol dels vostres cabells.” 
Aquestes paraules canvien la perspectiva. El Futur definitiu, el terme 
de la nostra vida –la mort– no és un final. I menys un final dramàtic. 
És un començament de quelcom molt més esperançador, que el que 
ara veiem, que passa molt de pressa. 
Des d’aquesta perspectiva tot canvia. Quan vivim amb por, 
desesperançats, ja res no ens fa il·lusió, fins i tot deixaríem de 
treballar (aquest era l’advertiment de sant Pau). Però, esperant el cel 
nou i la terra nova promesos per Déu, ja no treballem només per al 
nostre profit, sinó per al dels altres, per fer començar ja aquí aquest 
Regne de Déu, on tot serà de tots, on viurem una vida de plenitud 
amb Déu, on no estarem ja sotmesos ni al dolor, ni al pecat, ni a la 
mort. 
Aquesta esperança es converteix amb Bona Notícia (Evangeli), i fa 
que la nostra vida diària, el nostre treball, els nostres problemes i les 
nostres pors, i sobretot les nostres relacions amb els altres siguin fruit 
de l’amor. Bona Notícia per viure-la i per proclamar-la. Que aquesta 
trobada fraterna dominical ens sigui un tast del que esperem en el 
futur.■  

* * * * * * * 
 

VI JORNADA MUNDIAL DELS POBRES 
Jesucrist es va fer pobre per vosaltres (2Co 8,9) 

«El text de l’Apòstol al qual es refereix aquesta VI Jornada Mundial 
dels Pobres presenta la gran paradoxa de la vida de fe: la pobresa de 
Crist ens fa rics. Si Pau va poder donar aquest ensenyament —i 
l’Església difondre’l i testimoniar-lo al llarg dels segles— és perquè 
Déu, en el seu Fill Jesús, va elegir i seguir aquest camí. Si ell es va 
fer pobre per nosaltres, llavors la nostra vida mateixa s’il·lumina i es 
transforma, i adquireix un valor que el món no coneix ni pot donar. 
La riquesa de Jesús és el seu amor, que no es tanca a ningú i va a 
l’encontre de tots, especialment dels qui són marginats i privats del 
necessari. Per amor es va despullar a ell mateix i va assumir la 
condició humana.» 

Del missatge del Papa Francesc per la J.M. dels Pobres 

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, 12:  18,30: Rafel Vila Bové 
Diumenge, 13: 12,00: Pel poble.  
  18,30: Mn. Joan B. Esteve 
Dilluns, 14:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dimarts, 15:  18,30: Per les vocacions 
Dimecres, 16:  18,30: Intenció particular 
Dijous, 17:   18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 18: 18,30: Intenció particular 
Dissabte, 19:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 20: 12,00: Pel poble.  
  18,30: Família Masó Aragó 

 

* * * * * * * 
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 
Mia Garcia i Serra 

 

CATECISME PRIMERA COMUNIÓ 
Ha començat ja la Catequesi parroquial de preparació per a la 

Primera Comunió. Les sessions són els divendres de les 6 a les 7 de 
la tarda. Recordem als pares dels nens i nenes que volen fer la 

Primera Comunió, la necessitat d’inscriure’s ja, per tal d’incorporar-
se a les sessions de Catequesi com més aviat millor. 


