
 
 
 
 
 
SANT FELIU AFRICÀ,  
Primer testimoni de la fe a Girona 

per Joan Baburés i Noguer 
 

HOMILIARI DE SILOS: SERMÓ DEL DIA DE SANT FELIU (s. VII) 
Recollim aquí aquest antiquíssim sermó, datat al segle VI i que ens ha estat 
conservat en l’Homiliari de Silos: 
"Germans:  
Celebrem amb felicitat el naixement de sant Feliu. Avui aquest sant ha 
aconseguit com a fruit el bé que el seu nom significa. 
 Ja abans, pel nom era anomenat feliç; però ara, per la seva confessió, s'ha 
vist que ho era encara més. Cap desgràcia no el fa malaurat, cap dissort no 
li lleva la felicitat, cap tristesa no li treu l'alegria, cap enveja no li 
empetiteix el triomf, cap tempesta no li torba el repòs, cap temptació no li 
rebaixa el mèrit.  
Vet aquí que sant Feliu, pel nom del Crist, és arrossegat a la presó, ell que 
ja s'havia fet digne del cel. Veden la companyia dels homes al qui ja tenia a 
punt la freqüentació dels àngels. El botxí l'amenaça amb misèries, sutzures 
i cadenes. Però, ¿quan aquestes coses espanten el qui va abillat amb el 
vestit de la immortalitat i la glòria del martiri?  
Ben cert, el Senyor va escoltar el seu servent i no va menysprear el seu 
gemec. Abandonà als enemics la despulla del cos i uní als estols dels 
àngels l'ànima del màrtir. Va desfer a la terra el llaç de la carn i va dur al 
cel l'ocell que s'escapava. Així el Senyor feu obres meravelloses de 
misericòrdia i Feliu assolí el fruit del seu nom, quan fou honorat amb la 
pena i la glòria del martiri.  
El Senyor podia alliberar el seu soldat de la gola dels perseguidors. També 
va concedir això als qui ell volgué: això és, que sense l'agulló dels turments 
rebessin la corona dels màrtirs.  
Pel que fa a nosaltres, germans, celebrem aquest dia dignament i devota, 
per tal que així com ens unim a aquest màrtir amb fe i amb vera devoció, 
puguem també figurar en la seva companyia no sols per la invocació del 
nom, sinó també per la semblança dels mèrits.  
Per nostre Senyor Jesucrist, que viu i és glorificat pels segles dels segles. 
Amén.■ 
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uan Jesús a l’evangeli anuncia als deixebles que ja és per 
poc temps que estarà amb ells, els dóna el seu testament 
espiritual. Ve a ser com la darrera recomanació. De fet 
podríem dir que és el resum de tot l’evangeli: el manament 

de l’amor. 
“Us dono un manament nou: que us estimeu els uns als altres”. 
L’amor entre nosaltres, l’amor que s’estén a tots els homes, 
particularment als menys estimats, és la pedra de toc de la vida 
cristiana. Ho ha dit Jesús mateix: “Per l’estimació que us tindreu 
entre vosaltres tothom coneixerà si sou deixebles meus.”  
Estimar. Estimar com Déu ens estima. Estimar com Jesús ens ha 
estimat. Estimar als de prop i als de lluny. Estimar als qui ens 
estimen i als qui no ens volen estimar... 
Que fàcil és dir-ho. I que difícil complir-ho. Però aquest és el desig 
de Jesús, més encara, el seu manament. 
Un manament que no aboleix els manaments de la Llei de Déu, sinó 
que els perfecciona. Ara ja no direm més: “Estima als altres, com a tu 
mateix”, sinó “Estimeu-vos, tal com jo us he estimat”.  
El model de l’amor el trobem en Jesús. Ell ens ha estimat tant que ha 
donat la vida per tots nosaltres. Mai no arribarem a estimar prou, 
perquè mai no sabrem, ni podrem, estimar de la mateixa manera, amb 
el mateix amor, amb que Jesús ens ha estimat. Però hem de mirar 
d’assemblar-nos-hi. Hem de seguir el seu exemple d’humilitat, de 
servei, de generositat, de misericòrdia i de perdó. Jesús, de manera 
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sublim ens va mostrar com ens estimava quan des de la creu exclamà: 
“Pare, perdoneu-los, que no saben el que fan”. 
També per això ens fa demanar amb insistència en el Parenostre el 
perdó del nostre Pare Déu, “així com nosaltres perdonem els nostres 
deutors”. 
I, igualment, l’Església ens invita, seguint les indicacions del mateix 
Jesús, que si ens trobem davant l’altar per fer la nostra ofrena i ens 
recordem que tenim alguna cosa contra un germà, anem primer a fer 
les paus i després tornem a presentar l’ofrena. Aquest és el sentit 
profund del gest de pau que solem fer abans d’anar a combregar. No 
el fem només com un gest de salutació i de bona voluntat. És, ha de 
ser, un gest de compromís autèntic d’amor envers els germans. Un 
signe de la nostra voluntat ferma de complir el manament nou de 
Jesús. 
I no ho oblidem: “Per l’estimació que us tindreu entre vosaltres 
tothom coneixerà si sou deixebles meus.”■ 
 

* * * * * * * 
 

 

REGINA CŒLI 
 

 
 

Reina del cel, alegreu-vos, al·leluia; 
perquè aquell que meresquéreu portar, al·leluia,  

ha ressuscitat tal com digué, al·leluia. 
Pregueu Déu per nosaltres, al·leluia. 

 

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, 14:  18,30: Paquita Figueras Roca (aniversari) 
Diumenge, 15:   12,00: Pel poble 
  18,30: Joan Juanola Prada 
Dilluns, 16:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dimarts, 17:  18,30: Per les vocacions 
Dimecres, 18:  18,30: Intenció particular 
Dijous, 19:   18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 20:  18,30: Família Masó Aragó 
Dissabte, 21:  18,30: Família Girbau Massana 
Diumenge, 22:   12,00: Pel poble 
  18,30: Àngel Goy 

 

* * * * * * * 
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. 

 

CONSELL PARROQUIAL 
El proper dijous, 19 de maig, a les 7 de la tarda es reunirà el Consell 

Parroquial, a la rectoria. 
 

CONCERT 
Avui, diumenge 15 de maig, a les 8 del vespre, té lloc el VIII 

CONCERT DE CORALS SOLIDARI, organitzat per l’Hospitalitat 
Diocesana de la Mare de Déu de Lourdes, per ajudar els malalts de la 

peregrinació d’enguany, que es farà del 23 al 27 del proper juny. 
Hi participen les corals: Cor Maragall de Girona, Cor Sol Ixent de 

Fornells de la Selva i Cor Malodes de Bellcaire d’Empordà. 
Tots som convidats a participar-hi. 

 
 


