SANT FELIU AFRICÀ,
Primer testimoni de la fe a Girona
per Joan Baburés i Noguer
Parva Gerunda
Certament és sorprenent que havent passat tan pocs anys des del martiri i la
sepultura de sant Feliu, ja trobem un testimoni tan explícit del culte que a
Girona es dona a aquest sant màrtir. I més encara, quan veiem que en el
context del poema se’l situa després del gloriós martiri del bisbe sant
Fructuós i els seus diaques a Tarragona, datat l’any 259, uns pocs anys
abans.
El gran poeta llatí, Aureli Prudència, d’origen hispà, probablement de la
Tarraconense, identificat com a provinent de Calahorra o de Saragossa, va
viure entre els anys 348 i 410. Ha estat considerat un dels millors poetes
llatins de l’antiguitat cristiana. Pel seu gran prestigi va ser cridat a exercir
càrrec públics de gran responsabilitat i va poder ser testimoni de grans fets
històrics de la vida de l’imperi. Va ser proper a personatges com sant
Ambròs de Milà i el mateix emperador Teodosi. Finalment es retirà a un
monestir, on es dedicà a escriure els seus poemes. Alguns dels seus himnes
formen part encara dels llibres litúrgics del Ritu Romà.
Hem d’agrair a Prudenci que ens hagi conservat un testimoni tant antic de
la veneració que Girona ha tributat a sant Feliu. De fet és el primer esment
històric de la presència del cristianisme a la nostra contrada.■
(continuarà)

HORARIS SETMANA SANTA
Diumenge de Rams: Benedicció de Rams, a les 12
Dilluns Sant: Celebració Penitència, a les 19
Dijous Sant: Missa de la Cena del Senyor, a les 18’30
Dissabte Sant: Vetlla Pasqual, a les 20
Diumenge de Pasqua: Missa a les 12 i a les 18’30
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QUARESMA * 2022
CONVERTIU-VOS I CREIEU EN L’EVANGELI
DIUMENGE V DE QUARESMA (C)
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«TAMPOC JO NO ET CONDEMNO.»

ntrem avui en la darrera setmana d’aquesta Quaresma, just
abans de celebrar la Setmana Santa. Podríem dir que la
litúrgia ens ha anat acompanyant en el camí de conversió
que hem de fer cada ú. Tant per poder renovar les
promeses del Baptisme a la nit de Pasqua, com per poder fer la
confessió pasqual i obtenir així la reconciliació i el perdó dels nostres
pecats i poder celebrar la Pasqua amb el cor purificat.
Aquest any hem anat resseguint l’evangeli anomenat de la
misericòrdia que és el de sant Lluc. L’evangelista ens ha mostrat el
gran amor misericordiós de Déu, el nostre Pare i el seu gran desig de
perdonar.
En aquest mateix sentit, l’evangeli d’aquest darrer diumenge
quaresmal, tot i ser de sant Joan, ens ha presentat la pecadora
perdonada.
També aquí es mostra la tendresa de Déu, envers els pecadors
penedits, i a la vegada la severitat que mostra Jesús envers els qui
volen ocupar el lloc de Déu i fer de jutges dels altres: “Aquell de
vosaltres que no tingui cap pecat que comenci a tirar pedres”
Permeteu-me subratllar l’amor misericordiós que mostra Jesús envers
aquella dona. “Ningú no t’ha condemnat. Tampoc jo no et

condemno.” Ni una paraula de retret. Ni un advertiment. Només
amor, misericòrdia i perdó.
Això sí: el perdó de Déu, tan generosament ofert, demana
reciprocitat: “Ves-te’n, i d’ara endavant no pequis més.”. Cal mostrar
el nostre agraïment pel perdó rebut procurant dur una vida que es
correspongui a l’amor que Déu ens ha atorgat.
Correm doncs pel camí de l’amor. Amor a Déu i amor als altres.
Amor sense límits, com el de Jesús, que dóna la vida per tots
nosaltres. Com sant Pau (segona lectura): “corro cap a la meta per
guanyar el premi de la cursa que Déu ha convocat allà dalt en
Jesucrist”.
Camí, cursa, esforç, lluita, conversió ... tot això és el camí quaresmal.
Per vèncer el mal, amb el bé. Per esdevenir misericordiosos com el
nostre Pare del cel. Per estimar, tal com el Crist ens ha estimat. Així
ho hem demanat en començar aquesta celebració: “Us demanem,
Senyor, la gràcia de progressar contínuament en aquella caritat, per
la qual el vostre Fill va estimar tant el món, que es va entregar a la
mort.” Així també nosaltres podrem cantar, agraïts, el que repetíem
en el salm responsorial: “És magnífic el que el Senyor fa a favor
nostre, amb quin goig ho celebrem”.■
******
Aportació del nostre Consell Parroquial al Sínode
1. ¿Quines experiències tenim de “caminar junts” a la nostra
comunitat? Com les valorem?
Fins al nivell on ens sembla possible, la valoració és bona. Tot i
que, com ja hem dit, sempre hi ha possibilitats de fer més i millor.
Hi ha una certa nostàlgia i enyorança de les experiències passades,
que sempre semblen millors que les actuals, sobretot pel que fa al nombre
d’assistència, que abans era molt més nodrida.
Una parròquia de les característiques d’aquesta (Basílica
monumental i turística) en ple Barri Vell i al costat de la Catedral, i amb
dificultats d’accés, fa que sigui difícil que la gent participi. Tenim més
“visitants” que no “feligresos”.
No obstant, s’ha fet l’esforç, també amb la Catedral, d’aconseguir
que els qui visiten la Basílica amb interessos culturals puguin captar
també el missatge espiritual que poden donar les venerables pedres
mil·lenàries.

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, 2:
18,30: Intenció particular
Diumenge, 3: 12,00: Pel poble. 18,30: Intenció particular
Dilluns, 4:
18,30: Família Figueras Xifra
Dimarts, 5:
18,30: Per les vocacions
Dimecres, 6: 18,30: Llorenç Roqueta Davesa
Dijous, 7:
18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí
Divendres, 8: 18,30: Per les Missioneres del Cor de Maria
Dissabte, 9:
18,30: Difunts de l’Arxiconfraria Passió i Mort
Diumenge, 10: 12,00: Acció de Gràcies. 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.
VIACRUCIS
El proper divendres, dia 8 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.
HAN REBUT EL BAPTISME
Cesc Fernàndez Cullell
Isabella Varela Cabrera
Diego-Nahun Girón Varela
Diumenge de Rams: (10 d’abril)
A les 12: Benedicció de Palmes i Rams, a la placeta del davant de
la porta de migdia de la Basílica. Tot seguit processó i Missa.

