SANT FELIU AFRICÀ,
Primer testimoni de la fe a Girona

Diumenge, 27 de març de 2022. Núm. 644
per Joan Baburés i Noguer

Parva Gerunda

E

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

l testimoni més antic que tenim del culte a sant Feliu a la
ciutat de Girona, el trobem en uns versos del poeta Aureli
Prudenci:
«Parva Felicis decus exhibebit
artubus sanctis locuples Gerunda.»
La petita Girona, rica en santes relíquies,
presentarà la glòria de Fèlix.

Aquests versos formen part del poema anomenat Peristephanon o
Llibre de les corones, compost de 14 himnes, dedicats a cantar la
glòria dels màrtirs hispans. L’himne IV està dedicat a la memòria del
màrtirs de Saragossa. A l’estrofa vuitena, després de cantar la
memòria dels màrtirs de Tarragona, sant Fructuós, bisbe i els seus
diaques, sant Auguri i sant Eulogi, esmenta les glorioses relíquies que
mostra la “petita Girona”: les del màrtir sant Feliu. Immediatament
després fa memòria dels sants màrtirs de Calahorra, del màrtir sant
Cugat de Barcelona, de sant Pau de Narbona i de sant Genís d’Arles.
Aquest cant poètic, compost a la segona meitat del segle IV,
corrobora el culte que des de molt aviat Girona tributarà al seu màrtir
més insigne, sant Feliu, que sofrí martiri l’any 304, durant la
persecució de Dioclecià.■
(continuarà)

DIUMENGE IV DE QUARESMA (C)

DIUMENGE «LÆTARE»
Acabem de llegir aquesta meravellosa paràbola del Fill pròdig.
Paràbola que més pròpiament s’hauria d’anomenar del Pare
misericordiós. Penso que amb aquesta paràbola queda perfectament
reflectit el sentit pedagògic d’aquest temps quaresmal.
Aquest relat ens descriu de forma ben clara la misèria de la humanitat
pecadora i la grandesa de l’amor del nostre Déu. Ja que en els fills
d’aquest Pare bondadós ens hi podem veure retratats tots. Perquè, si
no som grans pecadors –com el fill petit– que hem fugit de la casa
paterna i ho hem malgastat tot en satisfer el nostres egoismes, segur
que en més d’una ocasió som gasius i envejosos –com el germà gran–
fins al punt de menysprear la bondat del Pare, que acull tots els
pecadors que, penedits, gosen retornar a la llar.
En aquest diumenge, a mig camí de la Pasqua, se’ns renova la crida
quaresmal: som invitats a revisar fins a quin punt la nostra vida està
conforme o no als compromisos que vam contreure en el Baptisme.
No oblidem que ens preparem per renovar les promeses baptismals
en la propera Pasqua. I si per les nostres males inclinacions no hem
estat fidels al que el Baptisme significa, encara som a temps de
confessar el nostre pecat per tal de poder celebrar amb el cor purificat
la Pasqua, ja propera.

Pel Baptisme, com ens ha recordat sant Pau (segona lectura) som una
creació nova. Pel sagrament de la Penitència recuperem la nostra
condició de fills estimats del Pare, que hem perdut quan, pel pecat,
ens n’hem allunyat. Cal ser valents, cal estar disposats a reconèixer
les pròpies culpes, cal acostar-se a aquest Pare, Déu bondadós, que en
comptes de retreure’ns les culpes passades, ens fa entrar a celebrar la
festa del retorn. La festa de Pasqua, que ja s’acosta, ha de significar
una nova embranzida, un renovat esforç: “tot el que era antic ha
passat, ha començat un món nou”. No ens aturem doncs en aquest
camí. Seguim-lo, fins al final. Ben determinats d‘arribar davant Déu,
el nostre Pare, i mostrar-nos davant seu, tal com som, amb les nostres
misèries i pecats i confiant en la seva bondat, ja que estem segurs de
la seva misericòrdia. Per poder sentir, també nosaltres: “Ara hem
d’alegrar-nos i fer festa”. Sí, la festa de la reconciliació.
L’alegria d’aquest diumenge, (Dominica Lætare) el motiu de la
nostra festa, és celebrar la gran bondat i la infinita misericòrdia de
Déu el nostre Pare i proclamar-la arreu. Aquesta ha de ser també la
nostra missió, ja que també a nosaltres se’ns ha encomanat que
portéssim el missatge de la reconciliació. Així la nostra joia serà
completa i la festa no tindrà fi.■
******
Aportació del nostre Consell Parroquial al Sínode
1. ¿Quines experiències tenim de “caminar junts” a la nostra comunitat?

Els membres del Consell Parroquial de Sant Feliu han constatat que a la
nostra Parròquia tothom s’hi sent molt ben acollit. I han valorat aquest
aspecte com a molt positiu des de la perspectiva de la Sinodalitat, és a dir
de l’experiència de “caminar junts”.
De fet l’assistència a les celebracions litúrgiques és molt variada, amb
gent de procedència molt diversa i canviant, i des del Consell es procura
que tothom s’hi senti ben acollit. Es reconeix, amb tot, que sempre es
podria millorar.
No es veuen massa oportunitats per construir una veritable comunitat en
aquestes circumstàncies. I més quan es té en compte que l’edat dels
participants és força elevada.
No obstant es constata que hi ha un bon nivell de col·laboració i de treball
conjunt a nivell parroquial, tot i que hi ha dificultats per a compromisos
més estables.

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, 26: 18,30: Àngel Goy
Diumenge, 27: 12,00: Pel poble. 18,30: Per les vocacions religioses
Dilluns, 28:
18,30: Família Figueras Xifra
Dimarts, 29: 18,30: A Sant Narcís
Dimecres, 30: 18,30: A la Mare de Déu del Remei
Dijous, 31:
18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí
Divendres, 1: 18,30: Per les Missioneres del Cor de Maria
Dissabte, 2:
18,30: Intenció particular
Diumenge, 3: 12,00: Pel poble. 18,30: Intenció particular
*******
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 1 d’abril, a les 6 de la tarda es farà el
Viacrucis, com cada divendres de Quaresma. Tots som convidats a
participar-hi. Recordem que és dia d’abstinència.
Diumenge “LÆTARE”:
Lætare (en llatí, "alegreu-vos") és una festa que se celebra el quart
diumenge de Quaresma. Des del segle IX aquesta festa va esdevenir
joiosa, marcant el mig camí del camí quaresmal vers la Pasqua. El
nom de la festa prové de la primera paraula de l’antífona
d’introducció de la missa: «Lætare Jerusalem» (trad.:«Alegreu -vos
amb Jerusalem, feu festa, tots els qui l'estimeu! Estigueu contents
amb ella, tots els qui portàveu dol per ella!»)

