
 
 
 
 
 
 

SANTA AFRA, MÀRTIR SINGULAR 
ÀNGEL RODRÍGUEZ VILAGRAN 

L’Afra d’Augsburg 
Després que el bisbe Ulric fos declarat sant l’any 993, els monjos 
benedictins del monestir de Tegernsee van arribar a Augsburg per tal 
de protegir i mantenir el culte a les tombes d’Afra i Ulric. L’any 1012 
es fundaria al costat el monestir d’aquesta comunitat que funcionà 
fins el 1802.  
L’església fou destruïda en diferents ocasions. Al segle XII, el temple 
d’estil romànic ja es va erigir sota l’advocació d’Ulric i Afra. 
L’actual basílica es començà al segle XV, d’estil gòtic, i s’anà 
ampliant al llarg dels segles.  
Una dada curiosa: el 18 d’octubre de 1777, Wolfgang Amadeus 
Mozart, va oferir-hi un concert d’orgue.  
Entre els anys 1961 i 1965 es construí la cripta, que és on es venera la 
tomba de la santa. En el seu interior, en un reliquiari, s’hi conserven 
part dels seus ossos.  
S’hi celebra missa cada dia.■                                            (continuarà)  
 
 

 
 

LA PARRÒQUIA US DESITJA A TOTS 
UNES SANTES FESTES DE NADAL 
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ADVENT’2022 
VENIU, SENYOR JESÚS 

 

 

DIUMENGE IV D’ADVENT (A) 
 

 DÉU ÉS AMB NOSALTRES 
 

quest diumenge, darrer de l’Advent és el diumenge de 
l’anunci del naixement del Senyor. Abans cantàvem 
l’antic “Rorate cœli”: Oh cel, deixa caure la rosada, que 
el bé plogui dels núvols i que la terra obri el seu si per 

fer-ne germinar el Salvador. (Is 45,8). Paraules profètiques que 
anuncien l’arribada del Messies, el Salvador. 
En la primera lectura ressonava la profecia que es fa realitat en 
Maria: “La verge tindrà un fill i li posarà Emmanuel, que vol dir: 
Déu és amb nosaltres”. Aquest verset sintetitza tot el que celebrarem 
en el Nadal. Jesús, el Verb etern de Déu es fa home en les entranyes 
de la Verge Maria. I així esdevé el Déu amb nosaltres (Emmanuel). 
Déu, tant llunyà, s’apropa. Es fa un de nosaltres. Ja no tenim excusa, 
ja no podem dir que costa de trobar Déu, perquè ell s’ha fet trobadís.  
Això sí, estem davant el misteri: L’Encarnació del Fill de Déu. La 
irrupció del Déu immortal i etern en la història de la humanitat. “Ha 
d’entrar el Senyor, el rei de la glòria”, repetíem en el salm. I 
efectivament, amb tota lògica el salmista reclama una i altra vegada: 
“Portals, alceu les llindes, engrandiu-vos portalades eternes... que 
ha d’entrar el Rei de la glòria.” 
Per això confessem que Jesús és Déu i és home. És Déu que s’ha fet 
home. Ell i només ell és el punt de contacte entre Déu i la humanitat. 
En ell el cel i la terra s’uneixen. Això sí, quan hagi acomplert tota 

A 



l’obra de la redempció. Recordem el que hem dit en l’oració d’avui. 
Oració que és la mateixa que repetim al final de la pregària de 
l’àngelus (pregària de meditació del misteri de l’encarnació): “Feu 
que els qui, per l’anunci de l’àngel, hem conegut l’encarnació de 
Jesucrist, el vostre Fill, siguem conduïts, per la seva passió i la seva 
creu, a la glòria de la resurrecció”. Aquest és el misteri total del 
Crist: de l’Encarnació a la Resurrecció, passant per la creu. Amb raó 
Mn. Cinto, el nostre gran poeta, inspirat en textos dels antics Pares de 
l’Església, cantava la fusta del pessebre com a preludi de la fusta de 
la creu. 
I l’evangeli ens ha narrat els dubtes de Josep. Qui no dubta davant del 
Misteri. Però la fe supera els dubtes, i Josep, l’home bo, acull també 
amb diligència i docilitat la crida de Déu. Així es va acomplint el pla 
de Déu, preparat des d’abans dels segles.  
Disposem-nos també nosaltres, un any més, a celebrar el Misteri el 
Nadal, a reviure l’arribada del Fill de Déu en aquest món, a ser 
testimonis del naixement del Fill de Maria en el portal de Betlem. I 
per tant a acollir amb cor obert la salvació, i a viure-la joiosament 
amb totes les seves conseqüències, fent créixer en nosaltres la 
fidelitat al servei de Déu i dels altres i a ser portadors d’aquest anunci 
salvador als nostres conciutadans.■  
 

* * * * * * * 
 

 

PREGÀRIA PER A LA DARRERA SETMANA D’ADVENT 
 

 
 

Oh cel, deixa caure la rosada; 
que el Just plogui dels núvols 

i que la terra obri el seu si, 
per fer-ne germinar el Salvador. 

 
  

 

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, 17:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 18:  12,00: Família Cateura Ribot. 18,30: Pel poble 
Dilluns, 19:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dimarts, 20:  18,30: Intenció particular 
Dimecres, 21:  18,30: Intenció particular 
Dijous, 22:  18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 23:  18,30: Intenció particular 
Dissabte, 24:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 25:  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 

 

HA REBUT EL BAPTISME 
Gabriel Serra Roca 

 

CELEBRACIÓ DE LA PENITÈNCIA 
Dilluns, 19, a les 7 del vespre, acabada la missa vespertina, 

Celebració comunitària de la Penitència. 
 

25 de desembre: NADAL DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST  
Horari de Misses: Dissabte, 24: 18,30:Missa de la vigília. 
Dia de Nadal: Diumenge, 25: Missa a les 12 i a les 18,30 

 

COL·LECTA PER CARITAS 
Durant totes les festes nadalenques es recolliran aportacions per 

ajudar els pobres. Trobareu els sobres per fer el donatiu a l’entrada de 
la Basílica i podeu dipositar-los a la caixeta de Caritas que hi ha allà 

mateix. Moltes gràcies. 


