
 
 
 
 
 
 

SANT FELIU AFRICÀ,  
Primer testimoni de la fe a Girona 

per Joan Baburés i Noguer 
 

Feliu i Cugat 

Lligat a la figura de sant Feliu, i relacionat amb ell, apareix de 
temps immemorial el record de sant Cugat. 

Sant Cugat és el màrtir barceloní, de la mateixa època de sant 
Feliu, i que també va sofrir martiri en la mateixa persecució de 
Dioclecià, datada l’any 304. 

En el Martirologi Romà hi llegim: “Die 25 iulii. Octavo 
Kalendas augusti. Barcinone in Hispania Tarraconensis, sancti 
Cucuphatis, martyris, qui, in persecutione Diocletiani imperatoris 
gladio percussus, victor migravit in cælum”. Per tant el dia 25 de 
juliol –coincidint amb la festa de l’apòstol sant Jaume– l’Església de 
Barcelona, ara la província eclesiàstica de Barcelona, celebra la 
victòria martirial de sant Cugat, mort per l’espasa, sota l’emperador 
Dioclecià. 

No deixa de ser curiós que ni els textos litúrgics, ni altres 
testimonis gironins antics sobre sant Feliu facin cap esment a sant 
Cugat. Mentre que els relats escrits sobre sant Cugat, especialment en 
el cenobi del Vallès que porta el seu nom, mai no es deixa de 
mencionar a sant Feliu. Tant que se’ls ha atribuït fins i tot un 
parentiu, com si fossin cosins o germans.■  
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vui, en començar la celebració dominical, hem pregat 
demanant de no minvar en el fervor d’aquest temps de 
joia en honor del Senyor ressuscitat. És ben convenient 
aquesta petició. Fixeu-vos-hi: popularment, quan una cosa 

se’ns fa molt llarga, es diu “Això és més llarg que una Quaresma”. 
Amb raó, ja que la quaresma dura quaranta dies, i si a més es fan 
dejunis i penitències, encara es fa més llarga. Però el temps pasqual 
encara ho supera: són cinquanta dies. De joia, és veritat, però, potser 
tot i no fer-se’ns carregosos, hi ha el perill de perdre’n la tensió. No 
oblidem que els quaranta dies de Quaresma són signe del temps 
present, caduc i mortificador, mentre que els cinquanta dies pasquals, 
volen ser signe del món futur, de la vida eterna i feliç del cel. Hi 
celebrem allò que encara no posseïm, però que esperem obtenir. Sant 
Agustí deia: en el temps de pasqua celebrem la benaurança de què 
fruirem. 
Plens, doncs d’aquesta joia pasqual i oberts a l’esperança de la 
Jerusalem celestial que un dia ens acollirà, situem-nos en el 
comentari de la lectura primera que escoltàvem. 
El llibre dels Fets dels Apòstols ens ha narrat la problemàtica i la 
resolució del que anomenem primer Concili de Jerusalem. Hi havia 
opcions diferents. Els que creien que calia ser primer jueus per poder 
ser cristians, i els que –com sant Pau– afirmaven que per ser cristià 
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no cal passar per la circumcisió. En la discussió del Concili es 
prengué una resolució: No cal imposar res més als qui es 
converteixen de nou. Podríem dir que guanyà una opció d’obertura. 
Jesús mateix havia dit que calia predicar a tots els pobles en nom seu 
i que venia a concloure una nova aliança que superava l’antiga. 
La qüestió quedà aclarida, segons ens diu el text, perquè semblà bé 
“a l’Esperit Sant i a nosaltres”. L’Església, impulsada per l’Esperit 
Sant, començà a caminar amb decisió vers l’evangelització de tots els 
pobles. 
Ara també l’Església se sent impulsada per l’Esperit Sant a proclamar 
la Bona Nova de l’Evangeli. El Concili Vaticà II va afirmar  
l’obertura a tots els pobles i a totes les cultures. I el papa Francesc 
ens fa sovint una crida a ser misericordiosos com Déu Pare. Preguem 
perquè sapiguem dur a terme aquesta missió. I que no carreguem a 
ningú més del que és necessari. Que sapiguem centrar-nos en el que 
és essencial: la fe en Jesucrist, el Senyor ressuscitat, que continua 
present pel seu Esperit i pels sagraments. 
Que no minvem, doncs, en el fervor, per poder celebrar el misteri 
pasqual del Crist, que en aquest temps anem recordant, i així es 
manifesti en les nostres obres, com ho demanàvem en l’oració del 
començament.■ 
 

* * * * * * * 

 
 

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, 21:  18,30: Família Girbau Massana 
Diumenge, 22:  12,00: Pel poble 
  18,30: Àngel Goy 
Dilluns, 23:  18,30: Família Girbau Massana 
Dimarts, 24:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dimecres, 25:  18,30: Família Girbau Massana 
Dijous, 26:   18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 27: 18,30: Per les Missioneres del Cor de Maria 
Dissabte, 28:  18,30: Família Girbau Massana 
Diumenge, 29:  12,00: Pel poble 
  18,30: A Sant Narcís 

 
* * * * * * * 

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. 
 

HAN REBUT EL BAPTISME 
Isona Gonzàlez Lòpez 

Aisha Boukharta López 
Cora Vàzquez Sòria 

 
HAN CELEBRAT EL MATRIMONI 

Carlos Mollà Moreno amb Sandra Planella Coll 
 


