
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SANTA AFRA, MÀRTIR SINGULAR 
ÀNGEL RODRÍGUEZ VILAGRAN 

La veracitat de les actes. Anàlisi històrico-
crítica  
A la mateixa pàgina web de la basílica de Sant 
Ulric i Santa Afra d’Augsburg deixen clar que 
“la història de la conversió i martiri que 
representa a Afra com a serventa de Venus és 
llegendària” i que el nom d’Afra “està associat 
a les primeres notícies sobre la vida cristiana a 

aquesta ciutat”. No es dubta en cap moment de la seva existència. 
Les Actes de la Passió (amb fins moralitzants) i les Actes de la 
Conversió (amb finalitats polítiques) han provocat, en perjudici de la 
santa, conceptes erronis, i fins hi tot que se l’hagi pogut considerar 
fictícia. Ens trobem, per tant, i com diuen els seus goigs, amb una 
màrtir “singular”.  
 

Afra, màrtir singular, 
de Jesucrist molt amada, 

vullau-nos patrocinar 
i ser la nostra advocada. 

 
És important que santa Afra surti esmentada en el Martirologi Romà, 
un volum que la Santa Seu indexa els sants, santes, beats i beates que 
considera més “oficials” per ser venerats. En totes les edicions que 
s’han tret mai ha estat considerada “cortesana”. En la primera (la del 
1584) la defineixen com a “gentil” (no cristiana) convertida per sant 
Narcís. En la segona (2007), com a “pecadora” i també “convertida”, 
però ... curiosament no s’esmenta sant Narcís.■ 

(continuarà)  
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ADVENT’2022 
VENIU, SENYOR JESÚS 

 

 

DIUMENGE II D’ADVENT (A) 
 

 NINGÚ NO SERÀ DOLENT 
 

vui entrem a la segona setmana de l’Advent, aquest temps 
que ens prepara per a la celebració de la Vinguda del 
Senyor en el proper Nadal i que alhora ens ajuda a esperar 
amb alegria el segon adveniment del Senyor a la fi dels 

temps. És per això que preguem sovint: Esperem el vostre retorn, 
Senyor Jesús. 
Per a mantenir ferma aquesta esperança la Litúrgia ens presenta les 
figures cabdals de l’esperança del poble d’Israel: els profetes. Isaïes 
(primera lectura) ens fa una presentació suggestiva dels temps del 
Messies. Ens presenta l’acompliment de les promeses messiàniques 
sobretot assenyalant que “Ningú no serà dolent, ni farà mal en tota la 
muntanya del Senyor”.  
També la figura de Joan el Baptista, a més del Profeta Isaïes i de 
Maria, la Mare de Déu, és central en l’espiritualitat del temps 
d’Advent. Ell encarna el model de la preparació de la Vinguda del 
Senyor. L’austeritat de la seva vida, la predicació agosarada i 
compromesa, i la crida a la conversió i al baptisme són els eixos del 
seu missatge renovador. 
Però ell, el Baptista, se sap només instrument, no pas autor. Per això 
el seu anunci s’adreça a preparar els camins del qui ha de venir 

A  



després d’ell. Ell és la veu que anuncia la proximitat de la Paraula 
feta carn. Ell és el precursor del qui ve a instaurar un món nou. 
Un món nou ja anunciat pel Profeta: “El llop conviurà amb 
l’anyell...” Un món nou que hem de començar a fer realitat, també 
nosaltres, treballant amb totes les nostres forces per ser, en el nostre 
món, gent de pau i bé, forjadors de fraternitat i solidaritat. 
Quan ens parem a mirar què hem aconseguit fins ara, potser ens 
desanimem. Però, si ens refiem de les promeses del Senyor, que les 
Escriptures anuncien i transmeten, en sentim consol i ens ajuden a 
mantenir l’esperança, com ens ho recorda avui el fragment de la carta 
als Romans que llegim a la segona lectura. Sí, cal obrir una ruta al 
Senyor, però per caminar-hi amb Ell. 
Avancem, doncs, pel camí de l’Advent, plens d’esperança, i 
convencem-nos que les utopies anunciades per a acomplir-se en el 
temps del Messies, ja es fan realitat ara i aquí, sobretot ara que som 
cridats a participar de la taula eucarística, penyora de la presència del 
Regne de Déu enmig nostre.■  

* * * * * * * 
 

 

PREGÀRIA A SANT JOAN BAPTISTA, PRECURSOR DEL SENYOR 
 

 
 
 

Sant Joan Baptista, vós vau ser cridat per Déu per preparar el camí 
del Salvador del món i vau convidar a la penitència i a la conversió, 
i a purificar el nostre cor perquè siguem dignes de rebre el Senyor. 
Vos, que vau tenir el privilegi de batejar el Fill de Déu a les aigües 
del Jordà i vau mostrar-lo com l’Anyell que lleva els pecats del món. 
Obteniu per a nosaltres una abundància dels dons de l’Esperit Sant i 
guieu-nos pel camí de la salvació i de la pau. Amén. 
 

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, 3:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 4:  12,00: Família Cateura Ribot 
  18,30: Pel poble 
Dilluns, 5:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dimarts, 6:  18,30: Mn. Pere Font (10è aniversari) 
Dimecres, 7:  18,30: Llorenç Roqueta Davesa 
Dijous, 8:   12,00: Pel poble 
  18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 9:  18,30: Narcís Negre i Tibau (1er. Aniversari) 
Dissabte, 10:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 11:  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 

 
FESTA DE LA PURÍSSIMA 

Dijous vinent, dia 8 de desembre, és la Solemnitat de la Immaculada 
Concepció de la Mare de Déu. És festa de precepte. Horari de Misses 
com cada diumenge: Vigília, dimecres, a les 18,30 i el dijous, dia 8, a 

les 12 i a les 18.30. 


