
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SANTA AFRA, MÀRTIR SINGULAR 
 

ÀNGEL RODRÍGUEZ VILAGRAN 
 

La veracitat de les actes. Anàlisi històrico-
crítica  
 

Com veiem, la biografia de santa Afra consta 
de les dues actes que hem llegit i que han estat 
escrites en diferents moments. Són certes?  
La primera d’elles són les Actes de la Passió, 
redactades a meitat de segle VII. Una anàlisi 

històrico-crítica ens fa pensar que per la falta de dades reals, l’autor 
hi va afegir gratuïtament que era “prostituta”. És molt probable que 
s’ajudés de l’anomenada Vitæ patrum. Es tracta d’una enciclopèdia 
amb la biografia dels primers sants ascetes i ermitans del cristianisme 
que es retiraren al desert. Els textos originals daten dels segles III i 
IV, escrits en grec, que es traduïren al llatí entre els segles IV i VII. 
Entre aquests homes i dones hi trobem sant Pau l’ermità, sant Antoni 
abat i santes que havien practicat la prostitució i que després, un cop 
convertides al cristianisme, es retiraren al desert. Tenim els casos de 
santa Maria Egipcíaca i santa Thaís. Les dues nascudes a Alexandria 
(Egipte). La primera va viure entre el 344 i el 421. Es retirà al desert 
de Palestina, a prop del riu Jordà. La segona és de la mateixa època, 
del segle IV, i es retirà al desert egipci. Les vides d’aquestes santes es 
van fer molt populars. És molt creïble que l’autor de les Actes de la 
Passió les agafés com a model amb propòsits moralitzadors i 
edificants. Molts historiadors, però, van considerar, segles després, 
llegendaris els aspectes que relacionaven les santes esmentades amb 
la vida “lleugera”.■ 

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

 
 
 

 NOSTRE SENYOR JESUCRIST, REI DE TOT EL MÓN  
 

esta de Crist Rei. Darrer diumenge de l’any litúrgic. 
Sempre el llenguatge de la fe és un llenguatge simbòlic, 
analògic, poètic, per tant aproximat, metafòric. 
Avui la litúrgia, com a colofó de tot l’any litúrgic ens 

presenta la figura de Jesús com a Rei. Podem discutir si la imatge ens 
és més suggerent o no tant, si és apropiada o inoportuna... Però el que 
no podem negar és que Jesús mateix la fa servir per parlar de la seva 
persona i de la seva obra: El Regne de Déu. 
Què hem d’entendre, doncs, quan parlem de Jesús com a Rei? I què 
volem dir quan parlem del Regne de Déu? 
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Simplificant, podem dir que quan parlem de Jesús com a Rei, volem 
dir que és el Senyor, l’únic veritable amo de les nostres vides. L’únic 
que té el poder absolut sobre la història i el món. Per això també, és 
l’únic que pot instaurar l’únic regne veritable: el Regne de Déu. 
Ara bé, no imaginem el nostre Rei i el seu Regne com els regnes del 
món. No. Fixeu-vos que l’evangeli ens ha presentat Jesús regnant des 
de la Creu! El bon lladre li implora misericòrdia: “Jesús, recordeu-
vos de mi quan arribeu al vostre Regne”. I ell, Jesús, en l’estat més 
evident del fracàs humà, mostra la grandiositat de la seva reialesa, 
que es fa patent en l’amor, la misericòrdia i el perdó: “Avui seràs 
amb mi al paradís”. 
També la primera lectura ens fa copsar la paradoxa de l’obra de Déu: 
Saül, escollit per rei, és bandejat. En el seu lloc, el nou Ungit del 
Senyor, serà un pastor: David. I el Messies, naixerà de la 
descendència de David. 
Sant Pau, a la segona lectura, ens fa entonar un càntic d’acció de 
gràcies al Déu i Pare de Nostre Senyor Jesucrist que ens “ha fet 
dignes de tenir part en l’heretat del poble sant, en el Regne de la 
llum...”. 
I això és el que hem de fer, i de fet ja fem, en celebrar, en aquest 
darrer diumenge de l’any litúrgic, la festa de Crist Rei, per mostrar el 
nostre agraïment envers aquell que “ens alliberà del poder de les 
tenebres i ens traspassà al Regne del seu Fill estimat”.  
Que aquest darrer diumenge de l’any litúrgic signifiqui per cada ú de 
nosaltres una adhesió més ferma al nostre Rei i Senyor. I que creixi la 
nostra confiança envers el Fill de Déu, que és l’únic que ens pot obrir 
les portes del paradís. Perquè d’Ell “és el regne, el poder i la glòria 
per sempre”.■  

* * * * * * * 
 

PREGÀRIA A CRIST REI 
Déu omnipotent i etern,  
vós heu volgut reunir totes les coses,  
en el vostre Fill estimat, Rei de l’univers.  
Feu que tota la creació, 
alliberada de l’esclavatge, 
us serveixi fidelment i us glorifiqui per sempre. 
 

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, 19:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 20: 12,00: Pel poble.  
  18,30: Família Masó Aragó 
Dilluns, 21:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dimarts, 22:  18,30: Família Cateura Ribot 
Dimecres, 23:  18,30: Intenció particular 
Dijous, 24:   18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 25: 18,30: Mn. Pere Gubau (11è aniversari) 
Dissabte, 26:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 27: 12,00: Família Cateura Ribot 
  18,30: Pel poble 

 

* * * * * * * 
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 

 

HAN REBUT EL BAPTISME 
Luc Deglesne Torrealba 

Pol Surís Xargay 
 

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. 


