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El testimoniatge cristià

QUARESMA * 2022
CONVERTIU-VOS I CREIEU EN L’EVANGELI

E

l perímetre de l’antiga Gerunda ve delimitat per les muralles
romanes, de les quals encara se’n poden veure una bona
part. Destaca el portal de sobreportes o porta septentrional,
antiga porta Narbonesa, que obre la Via Augusta vers el
nord. A tocar d’aquesta porta i a banda i banda de la calçada romana
se situava l’antiga necròpolis o cementiri romà. És en aquest
cementiri on fou sepultat el màrtir.
La seva tomba, visitada pels devots, esdevé ben aviat lloc de
peregrinació i, per protegir-la, s’hi construeix una edificació, un
“martyrium” o petit santuari, que esdevindrà l’origen de l’actual
basílica. Pel que sabem, gràcies a les dades històriques i a les
excavacions arqueològiques, és que ja molt aviat, envoltant la
sepultura martirial es construeix una edificació de notables
dimensions –així ho indiquen els seus enormes fonaments– que és a
la base de les construccions actuals, que daten dels segles XII-XIV.
Paral·lelament cal fer esment de les notícies que ens donen els antics
manuscrits que donen forma a tot un seguit de textos cultuals propis
de la celebració litúrgica de la festa del màrtir i que quedaran recollits
en nombrosos manuscrits conservats en la mateixa col·legiata i
escampats en molts llocs on es venerava amb culte litúrgic sant
Feliu.■
(continuarà)

DIUMENGE III DE QUARESMA (C)

SI NO US CONVERTIU, TOTS ACABAREU IGUAL

L

a Quaresma va fent el seu camí. Ja som al tercer diumenge.
I nosaltres, ¿el fem el camí quaresmal?
Si Moisès no s’hagués posat en camí (primera lectura), no
hauria descobert aquell prodigi que l’intrigà: ¿Què ho fa
que la bardissa cremi sense consumir-se? I més encara, si no s’hi
hagués acostat, no hauria pogut escoltar la veu de Déu. Cal moure’s
per arribar a Déu. Cal, sobretot, convertir-se.
Quan sant Pau (segona lectura) parla als cristians de Corint sobre
l’èxode del poble d’Israel guiats per Moisès, els diu que “era un
exemple... i va ser escrit per advertir-nos a nosaltres”. Certament que
hem d’aprendre les lliçons dels temps passats, però la gran lliçó ens
la dona el mateix apòstol Pau al final del fragment que hem
proclamat: “els qui es creuen estar ferms, que mirin de no caure”.
Aquest és l’advertiment. Perquè com diu Jesús mateix a l’evangeli,
després de citar uns fets tràgics ocorreguts en la Palestina del seu
temps, “si no us convertiu, tots acabareu igual”.
La Quaresma, germans, no és un temps per fer dieta amb dejunis i
abstinències. Tampoc no és un temps per fer experiència solidària per
poder captar com ho passen els que ho passen malament. El temps de
la Quaresma és un temps per CONVERTIR-SE. Per canviar actituds i
maneres de fer. Per conformar-se al que Déu vol i espera de cada ú

de nosaltres. Això és la conversió. Déu, com indica Jesús a
l’evangeli, espera fruits de la seva vinya. I fruits bons, no agres.
Nosaltres som la vinya. ¿Quins fruits donem? Si no en donem, o
donem fruits dolents, la vinya serà tallada i llençada al foc. Per això
en l’oració que hem fet en començar aquesta celebració hem
reconegut que “el dejuni, l’oració i l’almoina són remei per a les
nostres culpes”. Sí, remei, fruit de les privacions voluntàries.
Un cop convertits podem anar a acomplir la missió que Déu ens
encomana, com Moisès que és enviat per Déu a alliberar el seu poble.
Com l’apòstol Pau que és enviat a anunciar la Bona Nova als pagans.
O com el mateix Jesús que és l’enviat de Déu, el Pare, per proclamar
la salvació i anunciar el do misericordiós del perdó, que fa que fins i
tot aquella vinya que no dona fruit, tingui una nova oportunitat.
Aprofitem, doncs, un any més l’oportunitat de la Quaresma, per
acostar-nos al tron de la misericòrdia divina, que és el Sagrament de
la Penitència. Confessar els propis pecats, a més de reconèixer-los i
de proposar-nos de posar-hi remei, ens fa experimentar la
misericòrdia d’aquest Déu que no només perdona, sinó que fins i tot
oblida les ofenses i ens fa persones noves.■
******
Convocatòria del Sínode
I. La crida a caminar junts
7. Malgrat les nostres infidelitats, l’Esperit continua actuant en la història i
mostrant la seva potència vivificant. Precisament en els solcs excavats pels
sofriments de tot tipus patits per la família humana i pel Poble de Déu estan
florint nous llenguatges de fe i nous camins capaços, no només d’interpretar els
esdeveniments des d’un punt de vista teologal, sinó també de trobar enmig de les
proves les raons per a refonamentar el camí de la vida cristiana i eclesial. És un
motiu de gran esperança que no poques Esglésies hagin ja començat a organitzar
trobades i processos de consulta al Poble de Déu, més o menys estructurats. Allà
on aquests processos han estat organitzats segons un estil sinodal, el sentit
d’Església ha florit i la participació de tothom ha donat un nou impuls a la vida
eclesial. Es confirmen igualment el desig de protagonisme dins de l’Església per
part dels joves, i la sol·licitud d’una valoració més gran de les dones i d’espais de
participació en la missió de l’Església, ja assenyalats per les Assemblees sinodals
de 2018 i de 2019. En aquesta mateixa línia s’ha de considerar la recent institució
del ministeri laïcal de catequista i l’obertura a les dones de l’accés als ministeris
del lectorat i de l’acolitat.

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 Baborés
Diumenge, 20: 12,00: Pel poble
18,30: Família Masó Aragó
Dilluns, 21:
18,30: Família Figueras Xifra
Dimarts, 22: 18,30: Intenció particular
Dimecres, 23: 18,30: Per les vocacions
Dijous, 24:
18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí
Divendres, 25: 18,30: Familia Girbau Massana
Dissabte, 26: 18,30: Àngel Goy
Diumenge, 27: 12,00: Pel poble
18,30: Per les vocacions a la vida religiosa
*******
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.
VIACRUCIS
El proper divendres, dia 25, a les 6 de la tarda es farà el Viacrucis,
com cada divendres de Quaresma. Tots som convidats a participar-hi.
SOLEMNITAT DE L’ANUNCIACIÓ DEL SENYOR
El proper divendres, 25 de març, se celebra la Solemnitat de
l’Anunciació del Senyor. Per aquest motiu, aquest divendres, no s’ha
d’observar la prescripció de l’abstinència quaresmal.
HAN REBUT EL BAPTISME
Adrián Mendoza Semprún
i Artai Mendoza Semprún

