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El Mare nostrum 
Pot semblar curiós començar un esbós 
biogràfic de sant Feliu o Fèlix de 
Girona, també anomenat l’Africà, 
parlant del Mare Nostrum. Però crec 
que és del tot necessari, per situar la 
figura del nostre màrtir en el seu 
context històric. 
Durant tota l’època romana el nostre 
mar, el mar Mediterrani, conegut 

llavors com el Mare nostrum, va ser un lloc d’encontre i no pas de 
frontera, un lloc d’intercanvi i no pas de separació, un lloc de 
germanor i no pas de rivalitat. 
Empúries, Roses, Tarragona i altres ciutats de la nostra costa 
mediterrània esdevenien lloc de comerç actiu entre una i altra banda 
del Mare nostrum. Nombroses notícies històriques i, més abundants 
encara, imponents restes arqueològiques donen fe d’aquest passat de 
comunicació intensa. De fet era la principal via de transport i de 
comerç que unia les ciutats de l’Imperi Romà que vorejaven el litoral. 
Per altra banda la important xarxa de vies o calçades romanes 
acabaven de lligar l’entramat d’intercanvi cultural i comercial entre 
totes les regions de l’Imperi. 
Des de Roma, o del nord d’Àfrica arribaven constantment vaixells a 
les costes hispanes, carregats amb mercaderies preuades com serien 
l’oli, el vi, el gra i altres productes de tota mena.■ 
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DIUMENGE VII DE DURANT L’ANY (C) 
 

“EL SENYOR ÉS COMPASSIU I BENIGNE.” 
 

ovament, també avui, tornem a trobar en les lectures 
d’aquest diumenge la crida a la santedat. I amb una 
exigència no pas petita. Se’ns posa com a model a imitar a 
Déu mateix, al nostre Pare del cel que “és compassiu i 

benigne, lent per al càstig, ric en l’amor”.  
Jesús ens crida a ser bons del tot, a ser compassius “com ho és el 
vostre Pare del cel”. El Senyor no s’acontenta amb mitges tintes. 
Per això quan se’ns proposa un model de bondat i compassió 
extrema, se’ns mostra l’exemple de David (primera lectura). 
Perseguit pel rei Saül, que, ple d’enveja, el volia eliminar, David sap 
treure del seu cor els desigs de venjança, o si voleu, de legítima 
defensa, i els sap convertir en compassió i misericòrdia.  
El salm responsorial ens fa veure que no és tant David el model a 
imitar, sinó el mateix Déu, a qui David imita, que és “compassiu i 
benigne”. “Com un pare s’apiada dels seus fills, el Senyor s’apiada 
dels fidels”. 
La pedra de toc de la vida cristiana rau en el perdó. Som cristians de 
veritat, és a dir bons deixebles de Jesucrist, només si sabem perdonar 
de tot cor. La nostra màxima ha de ser sempre el perdó. I perdó fins i 
tot als enemics: Aquest és el manament de Jesús, perdó als enemics, 
que es tradueix fins i tot en amor: “Estimeu els enemics”. 
I Jesús no només ensenya a perdonar i a estimar els enemics. Tampoc 
no es limita a demanar-nos que preguem per als qui ens 
persegueixen, sinó que en el moment suprem de la crucifixió ens 
dóna un sublim exemple: “Pare, perdoneu-los, que no saben el que 
fan”. 
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Es fa realitat allò que la teologia afirma amb rotunditat: Déu no vol el 
pecat, però estima el pecador. L’estima tant, que el perdona, el vol al 
seu costat, li dóna la seva gràcia i el restitueix a la condició de fill 
seu. 
També trobem aquesta realitat transformadora i renovelladora 
expressada en el fragment de la primera carta de sant Pau als corintis 
que llegíem a la segona lectura: “Abans érem semblants a l’home fet 
de pols, després serem semblants a l’home que és del cel”. La gràcia 
de Déu ens divinitza. La realitat humana pecadora queda elevada a 
una nova dignitat, quan pel do dels sagraments Déu ens fa néixer de 
nou, obra una nova creació: “El primer home, fet de la terra, era de 
pols. Però el segon home és del cel.” 
Agraïm una vegada més aquesta meravella que Déu obra en cada un 
de nosaltres i deixem-nos remodelar per la força renovadora dels seus 
dons, que d’una manera especial se’ns dóna en el pa de l’Eucaristia, 
que ens alimenta, ens dóna força i ens fa viure una nova vida, la vida 
de fills de Déu.■ 

 

* * * * * * 
 

 
Convocatòria del Sínode 

 

3. Aquest Document Preparatori s’ofereix com a servei al camí sinodal, en 
particular com a instrument per afavorir la primera fase d’escoltar i 
consultar el Poble de Déu en les Esglésies particulars (octubre de 2021 – 
abril de 2022), amb l’esperança de contribuir a posar en moviment les 
idees, les energies i la creativitat de tots aquells que participaran en 
l’itinerari, i facilitar la coparticipació dels fruits dels seus compromisos. 
Amb aquest objectiu: 1) comença traçant algunes característiques 
excel·lents del context contemporani; 2) il·lustra sintèticament les 
referències teològiques fonamentals per a una correcta comprensió i 
actuació de la sinodalitat; 3) ofereix algunes indicacions bíbliques que 
podran alimentar la meditació i la reflexió orant al llarg del camí; 4) 
il·lustra algunes perspectives a partir de les quals es podrà rellegir les 
experiències de sinodalitat viscudes; 5) exposa algunes pistes per articular 
aquest treball de relectura en la pregària i en la coparticipació.  
 

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: Josep Casadevall 
Diumenge, 20:  12,00: Josep Bosch Xifró. 18,30: Pel poble 
Dilluns, 21:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dimarts, 22:  18,30: Intenció particular 
Dimecres, 23:  18,30: Intenció particular 
Dijous, 24:   18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 25:  18,30: Família Girbau Massana 
Dissabte, 26:  18,30: Teresina Pou 
Diumenge, 27:  12,00: Família de Ferran Pérez. 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 MORT EN EL SENYOR 
Rosa Angelats Ramió 

 

CONSELL PARROQUIAL 
El proper dimarts, dia 22, a les 7 de la tarda es reunirà el Consell 

Parroquial. Entre altres qüestions, es reflexionarà sobre el tema del 
SÍNODE, per tal de redactar la nostra resposta i presentar la nostra 

contribució a aquesta convocatòria del Papa Francesc. 
 

COL·LECTA “MANS UNIDES” 
En la Col·lecta de la Campanya contra la Fam en el món, que es va 
fer el diumenge passat, es van recollir: 

Parròquia Sant Daniel:     56’00 €. 
Parròquia Major de Sant Feliu:  730,25 €.  

A tots, moltes gràcies per la vostra generosa col·laboració. 


