
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SANTA AFRA, MÀRTIR SINGULAR 
 

ÀNGEL RODRÍGUEZ VILAGRAN 
 
La veracitat de les actes. Anàlisi històrico-
crítica  
 
Aquestes actes es van complementar amb les 
Actes de la Conversió, redactades entre els 
segles VIII i IX, en temps de l’emperador 

Carlemany. És on hi surten sant Narcís i el seu diaca Feliu. Diferents 
historiadors, com Anscari Maria Mundó en un article publicat als 
Annals de l’Institut d’Estudis Gironins l’any 1974, creu que podria 
haver-hi una certa intenció política-religiosa imperialista d’unir per 
mitjà del bisbe Narcís dues ciutats episcopals de les marques 
extremes de l’imperi franc: Augsburg i Girona (cal recordar que 
Girona havia estat presa pels francs l’any 785). No deixa de ser 
curiós també que el diaca de sant Narcís es digués Feliu, com el 
primer màrtir cristià documentat a la ciutat de Girona, el qual hi té 
una basílica dedicada.  
Ens trobem, per tant, davant d’una santa venerada com a verge i 
màrtir dels primers cristians a Augsburg. Ja en els calendaris 
d’aquesta ciutat del segle XI se la venerava com a “verge”. Per si la 
paraula podia quedar ambigua, al 1977, en la celebració de la festa de 
santa Afra, es va decidir venerar-la definitivament com a “verge 
romana desconeguda i màrtir”, i és així com se l’estimen, 
desautoritzant qualsevol de les actes que hem llegit.■ 
 

 (continuarà)  
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ADVENT’2022 
VENIU, SENYOR JESÚS 

 

 

DIUMENGE I D’ADVENT (A) 
 

 COMENCEM UN NOU ANY LITÚRGIC 
 

quest any (cicle A), ho farem acompanyats de l’evangeli 
de sant Mateu. Aquest retorn anual de l’Advent en l’inici 
del nou any litúrgic, és l’instrument pedagògic que ha 
escollit l’Església per fer-nos créixer constantment en la 

fe i en l’esperança. 
El temps de l’advent (temps de la Vinguda del Senyor) té com dues 
parts. La primera, que ara iniciem, encara està centrada en el retorn 
definitiu del Senyor, per això se’ns invita a la vigilància: “Vetlleu”. 
La segona, la darrera setmana, ja se centrarà en la preparació 
immediata de la celebració nadalenca. 
El temps d’advent, doncs, és un temps d’esperança. Però també un 
temps de promesa. Esperem la vinguda del Senyor, perquè els 
profetes n’anuncien l’arribada. 
Els qui viatgen a Nova York i visiten la seu de les Nacions Unides, 
davant de l’entrada principal poden llegir-hi aquesta inscripció: 
“Forjaran relles de les seves espases i falçs de les seves llances. Cap 
nació no empunyarà l’espasa contra una altra, ni s’entrenaran mai 
més a fer la guerra”. Paraules del profeta Isaïes que han estat també 
avui solemnement pronunciades en la nostra assemblea. Tot un 
objectiu, que no és només el de les Nacions Unides, sinó el dels 
temps del Messies: “Ell posarà pau entre les nacions i apaivagarà 
tots els pobles”. 

A  



Preparem el Nadal, anunciant al món aquell qui porta la pau: Jesús. 
Treballem i preguem per la pau al món. Cerquem els signes d’una 
nova humanitat renovada en Crist. Busquem la germanor entre totes 
les persones i entre tots els pobles. Construïm la pau aquí a la terra, 
tot esperant la pau definitiva que ens portarà el Senyor en el seu 
retorn gloriós.  
Avui, en els nostres pobles i ciutats, ja cremen molts llums del Nadal. 
Però encara falten molts dies per celebrar-lo. No ens deixem 
enlluernar pels reclams comercials. Més aviat centrem-nos en la 
preparació dels nostres cors per acollir amb goig la vinguda del 
Senyor. Per preparar bé el Nadal cal pregar: Veniu, Senyor Jesús. I 
cal preparar els seus camins, perquè quan arribi trobi un poble ben 
disposat per a rebre’l.■  

* * * * * * * 
 

 

PREGÀRIA DAVANT LA CORONA D’ADVENT 
 

 
 
 

Senyor Jesús, davant d'aquesta corona d'Advent, pensem en Maria, la 
vostra Mare. 
Ningú, com ella, no us va esperar amb més tendresa, amb més amor i 
amb més alegria. Ningú, com ella, no us va rebre amb el cor ben 
obert i amb gran humilitat. 
Els seus braços van ser per a Vós el bressol més bell i el qui us va 
donar l'escalfor que necessitàveu al fer-vos igual a nosaltres. 
També nosaltres, com Maria, ens volem preparar amb senzillesa, 
amb sinceritat, amb el cor ben obert, per acollir-vos i estimar-vos. I 
ho volem fer en la fe, en l'amor i en el camí que anem fent cada dia. 
Per això repetim una vegada més: Veniu, Senyor, no trigueu més. 
Veniu a salvar-nos. 
 

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, 26:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 27: 12,00: Família Cateura Ribot 
  18,30: Pel poble 
Dilluns, 28:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dimarts, 29:  18,30: A sant Narcís 
Dimecres, 30:  18,30: A la Mare de Déu del Remei 
Dijous, 1:   18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 2:  18,30: Intenció particular 
Dissabte, 3:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 4:  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 

 

PRIMER DIVENDRES 
Divendres vinent, dia 2 de desembre, és primer divendres de mes. 

Com és costum, després de la Missa de les 18’30 hi haurà l’exposició 
del Santíssim, i el temps de pregària. 

 

COL·LECTA GERMANOR 
En la col·lecta de la Diada de Germanor es van recollir 471,93 € 

Moltes gràcies per les vostres aportacions. 
 


