
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SANTA AFRA, MÀRTIR SINGULAR 

ÀNGEL RODRÍGUEZ VILAGRAN 
L’Afra d’Augsburg 

La tomba de santa Afra a Augsburg començà 
a rebre pelegrins admirats pel seu martiri. 
L’antic cementiri on foren cremats els cossos 
de la santa, la mare i les criades, estaria situat a 
l’entorn on s’aixecà poc després el primer 

temple dedicat a Sant Ulric i a Santa Afra; l’avui basílica.  
El poeta i bisbe de Poitiers, sant Venanci Fortunat (575-610), 

en una biografia que va escriure sobre Sant Martí de Tours, ja 
certifica que l’any 565 es veneraven els ossos de santa Afra a la 
ciutat d’Augsburg.  

La importància d’aquest temple arribà a tal punt que fins al 
segle XI quasi tots els bisbes d’Augsburg demanaven ser-hi enterrats, 
i no pas a la catedral. D’entre ells, sant Simpert l’any 807, i sant Ulric 
el 973.  

El mateix bisbe Ulric havia demanat trobar la tomba de santa 
Afra, ja que les invasions dels hongaresos al segle X havien 
destrossat el cementiri. Per sort, el 1064, es descobriren uns ossos 
atribuïts a la santa i el bisbe, d’aleshores, Embric, va poder enviar-ne 
una mostra a Roma, fet que ajudà en la canonització. També es van 
trobar els de la seva mare i els de les criades.■ 

(continuarà)  
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DIUMENGE III D’ADVENT (A) 
 

 ALEGREU-VOS. VIVIU CONTENTS! 
 

n aquest diumenge de l’alegria (Gaudete) recordem, que el 
papa Francesc ens va invitar a viure i anunciar amb goig 
l’Evangeli, amb la seva exhortació apostòlica, titulada 
precisament “Evangelii gaudium”. És molt oportú doncs, 

remarcar, en la meitat del camí de l’Advent, el títol d’aquest 
diumenge: Gaudete: Alegreu-vos, viviu contents! 
Sí, germans, alegreu-vos, perquè el Senyor és a prop. Així ho hem dit 
en l’oració del començament: “Oh Déu, que contempleu el poble que 
espera, amb fe, la festa del naixement del Senyor; concediu-li 
d’arribar a fruir d’una salvació tan gran i de celebra-la 
solemnement amb goig desbordant.” 
Però, preguntem-nos: Vivim contents? Contents, per què? Quina 
mena d’alegria: superficial, passatgera, buida? O una alegria 
profunda, estable, plena d’amor i d’esperança? Fonamentada en 
Déu... 
I encara, ¿l’escampem aquesta alegria? ¿O també som egoistes en 
aquest punt? ¿Jo –nosaltres–  contents, i els altres... que s’arreglin? 
Joan Baptista esperava el Messies i demana que preguntin a Jesús: 
“Sou vós el qui ha de venir, o n’hem d’esperar un altre?” 

E 
 



Jesús es presenta acomplint el que els jueus anomenaven els signes 
messiànics, indicatius de la presència del Messies. 
Joan és el més gran –diu Jesús– però el més petit en el regne del cel 
és més gran que ell. 
Ara que ja s’acosta el Nadal, ¿estem convençuts que aquell infant de 
Betlem va portar, porta i portarà una gran alegria a tot el poble? 
Aquest és el goig de l’Evangeli, l’alegria de la proclamació de la 
Bona Nova. 
Les postals i felicitacions de Nadal ¿són anunci d’aquesta autèntica 
Bona Nova? ¿Són testimoni de què nosaltres hi creiem de veritat i 
n’estem contents? O bé ¿caiem en els tòpics... o fins i tot ens fa 
vergonya mostrar la nostra joia arrelada en l’Evangeli? 
Aquesta serà –ha de ser– la millor manera de celebrar solemnement 
les festes que s’acosten. No són els torrons, ni el cava, ni la “grossa” 
de la loteria el que ens farà sentir joia, alegria i pau. No. Només 
Jesús, la seva arribada i la manera com l’acollim i ajudem els altres a 
rebre’l, ens duran una profunda alegria i la pau veritable. 
El profeta (primera lectura) ens dóna coratge per a poder viure 
aquests dies amb autenticitat: “No tingueu por! Aquí teniu el vostre 
Déu, és ell mateix qui us ve a salvar.” Amb aquest coratge i plens 
d’alegria siguem portadors d’aquesta Bona Nova.■  
 

* * * * * * * 
 

 

PREGÀRIA A SANTA MARIA DE L’ADVENT 
 

 
Mare santa del Redemptor, porta del cel sempre oberta, estrella del 
mar, socorreu el poble caigut, que vol aixecar-se de les seves culpes.  
Vós que rebéreu la salutació de Gabriel i verge sempre, infantàreu el 
vostre Creador, per un miracle que tota la naturalesa admira, tingueu 
pietat de nosaltres.  

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, 10:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 11:  12,00: Família Cateura Ribot 
  18,30: Pel poble 
Dilluns, 12:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dimarts, 13:  18,30: Intenció particular 
Dimecres, 14:  18,30: Margarida Caula Tarrés (3er. Aniversari) 
Dijous, 15:  18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 16:  18,30: Amadeu Baburés Carrera 
Dissabte, 17:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 18:  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 

José-Alejandro Valeriano Canales 
Evan-Saúl Florez Alberto 

 
HA MORT EN EL SENYOR 

Narcís Hors Abel 


