
 
 
 
 
 
 
SANT FELIU AFRICÀ,  
Primer testimoni de la fe a Girona 

per Joan Baburés i Noguer 
 
Feliu o Fèlix? 

Una qüestió que ens plantegen sovint és saber quin és el nom 
correcte del nostre màrtir, si Feliu o Fèlix. Aquesta disjuntiva es 
planteja probablement pel fet que a Girona de temps immemorial es 
parla gairebé sempre de sant Fèlix i no de sant Feliu. Encara que cal 
precisar que normalment per referir-se al sant es parla de sant Feliu, 
mentre que per designar la Basílica es recorre al mot sant Fèlix. 

D’on pot venir aquesta qüestió? Ben senzillament, aquell 
comerciant –provinent de terres africanes, concretament de Cesarea 
de Mauritània, segons conta una tradició molt antiga, reculada a 
l’època visigòtica– duia un nom ben romà: Fèlix. I amb aquest nom 
és invocat en tots els textos llatins de l’antigor. 

A més, aquest mot llatí, Fèlix, que vol dir feliç, els ve com 
anell al dit als qui compongueren els textos llatins de l’ofici litúrgic 
del sant, per jugar amb els mots i anomenar feliç el qui es deia de 
nom Fèlix. Semblantment al que fan els qui compongueren l’ofici de 
sant Vicenç que juguen amb el mot llatí Vincentius que significa 
vencedor, per parlar del qui ha vençut en la prova del martiri. O 
també en els textos antics de l’ofici de sant Benet que anomenen 
beneït –això és el que vol dir el mot llatí benedictus– a aquell qui 
s’anomena Benet. Una antífona d’aquest ofici diu que Benet (beneït) 
ho és de nom i de fets.■ 

(continuarà) 
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n aquest tercer diumenge de Pasqua l’evangeli ens ha 
presentat la narració de la tercera vegada que Jesús es va 
fer present, ressuscitat, enmig dels apòstols. 
El llac de Tiberíades, símbol del món; i la barca de Pere, 

símbol de l’Església. Tot plegat ens ajuda avui a reflexionar sobre la 
missió de l’Església en el nostre món. 
Per manament de Jesús, Pere rep l’encàrrec de pasturar el ramat. 
Abans havia estat cridat a ser pescador d’homes. I aquesta és la 
missió de tota l’Església. Sovint, també nosaltres, ens sentim 
decebuts davant dels pocs èxits aconseguits. I encara que 
humanament sembli que la missió salvadora de l’Església arribi a 
pocs, encara que els nostres esforços no vagin acompanyats d’èxits 
sorollosos, tenim la certesa que la xarxa aplega tota mena de peixos. 
Com els apòstols (primera lectura) hem d’estar amatents a sofrir amb 
constància i fins a alegrar-nos de ser considerats dignes de sofrir pel 
nom de Jesús. No podem oblidar la seva paraula: “Feliços els 
perseguits pel fet de ser justos, el Regne del cel és per a ells”. 
I, malgrat les dificultats, no defallim!: “Obeir Déu és primer que 
obeir els homes”. Encara que el món i els homes vulguin fer girar el 
nostre esforç vers fites aparentment més engrescadores, cal que 
siguem fidels a la missió que hem rebut: aplegar tots els homes, 
cridar-los, en nom de Déu, a la salvació que ell els ofereix, per la 
seva gran misericòrdia. 

E 



D’aquesta manera sí que podrem afegir-nos al cant dels qui en el 
Regne envolten l’Anyell i li donen lloança pels segles (segona 
lectura). El nostre “Amén”, ja no és una paraula buida de sentit. És 
tot un signe de la nostra adhesió plena al Crist. Amb l’Amén 
expressem la nostra voluntat ferma de “tirar les xarxes”, de “pasturar 
el ramat que ens ha estat confiat”, de seguir la veu de Jesús que a 
cada un de nosaltres segueix invitant-nos: “Vine amb mi”. 
El nostre Amén segueix significant que creiem en l’eucaristia on 
se’ns fa present el Senyor ressuscitat. Quan ens acostem a combregar 
i diem: Amén, a la invitació del ministre de la comunió és com si 
també nosaltres tornéssim a dir-nos uns als altres: “És el Senyor”. 
Que aquesta nostra celebració dominical sigui un càntic ple d’acció 
de gràcies, adreçat a “aquell que seu al tron i a l’Anyell”. “A ell li 
sigui donada la glòria i el poder pels segles dels segles. Amén”.■ 
 

* * * * * * * 
 
 

PRIMER DE MAIG 
 

L’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, recorda que “des de l’any 1890, el 
primer de maig se celebra com a símbol de la lluita i la solidaritat amb els 
sofriments i reivindicacions de la classe treballadora” i que “molt més tard, l’any 
1955, el papa Pius XII batejà aquesta diada posant-la sota l’advocació de sant 
Josep obrer”. Diu que la celebració d’un primer de maig sempre li suggereix “un 
camí dolorós ja fet i un altre llarg camí per fer encara, no gens fàcil i atapeït de 
lluites”. Lamenta que “el món continua dividit en classes: per una banda cada dia 
són més els pobles i persones oprimits que viuen en la misèria més provocant, i 
altres —els menys— que viuen en l’opulència”. Manifesta que “les notícies que 
ens ha donat Càritas ens indiquen que al llarg d’aquest últim any han demanat ajut 
famílies que mai no haurien pogut sospitar haver-hi de recórrer” i que “el Concili 
Vaticà II ens recorda que tota l’Església ha de sentir-se immersa en el treball per a 
bastir un món més just i de germanor”. Constata que “el primer de maig apel·la la 
nostra consciència, sabedors que seguir el Crist que ha ressuscitat equival a fer 
nostra la seva crida a una vida digna” que “passa per la defensa del dret al treball i 
la promoció dels drets dels treballadors perquè ambdues es fonamenten en la 
naturalesa de la persona humana, la seva dignitat i la seva dimensió transcendent”. 
Finalment, diu que el fet que “actualment es donin alts índexs d’atur disminueix 
les possibilitats de realització personal i professional, sobretot quan s’acarnissa en 
col·lectius que ja pateixen altres discriminacions, com els joves, les dones o els 
immigrants i les persones en risc d’exclusió” i demana que “entre tots maldem per 
revertir aquesta situació”. 
 

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, 30:  18,30: A la Mare de Déu del Remei 
Diumenge, 1:  12,00: Xicu Oliveras i Dolors Puntí 
  18,30: Pel poble 
Dilluns, 2:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dimarts, 3:  18,30: Per les vocacions 
Dimecres, 4:  18,30: Angelina Bohigas 
Dijous, 5:   18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 6:  18,30: Llorenç Roqueta Davesa 
Dissabte, 7:  18,30: Família Girbau Massana 
Diumenge, 8:  12,00: Pel poble 
  18,30: A la Mare de Déu del Remei 

 

* * * * * * * 
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. 

 

PRIMER DIVENDRES 
Divendres, 6 de maig, a les 18’30 Missa 

i tot seguit exposició eucarística i pregària personal. 
Acabarem amb la Benedicció amb el Santíssim Sagrament. 

 

CONCERT 
Aquest diumenge, 8 de maig, a les 8 del vespre la Societat 

Händeliana de Girona ens oferirà un concert a la nostra Basílica amb 
motiu del TEMPS DE FLORS, amb el COR MUSICS’SON. 


