
 
 
 
 
 
 
SANT FELIU AFRICÀ,  
Primer testimoni de la fe a Girona 

per Joan Baburés i Noguer 
Feliu i Cugat 

No sabem res de cert, però el que si sembla probable és que el 
seu origen fos el mateix: l’Àfrica del nord. Es pot suposar que tots 
dos eren comerciants i potser fins i tot que viatjaven en el mateix 
vaixell i desembarcaren al mateix port. El que sí és ben cert és que 
els dos van sofrir martiri per causa del seu testimoniatge cristià, l’un 
a Girona i l’altre a Sant Cugat del Vallès, on molt aviat van rebre 
culte de part de les incipients comunitats cristianes establertes en 
aquests llocs. De fet són els primers testimonis històrics certs de la 
presència cristiana en aquests dos indrets. També sant Cugat rep el 
seu elogi en el Peristephanon de Prudenci: “Barchinon claro 
Cucuphate freta”. 

Sigui com sigui i avui per avui, Feliu i Cugat reben el culte 
merescut pel seu gloriós testimoniatge. San Cugat del Vallès, que 
serva la memòria del seu insigne màrtir prop del Castrum Octaviani, 
on ara s’alça el meravellós claustre romànic al costat mateix de la 
gran església monacal, en fa festa el dia 25 del mes de juliol. També 
la veïna parròquia de Salt, ara poblada per gent vinguda d’arreu, i que 
el té per patró i titular de la seva església parroquial, celebra amb 
goig la seva festa en aquesta diada. 

Vuit dies més tard, el primer d’agost (Kalendas augusti) el 
torn és el de Girona, que en la Basílica de sant Feliu, commemora el 
martiri d’aquest primer fruit de la fe cristiana en el lloc on es venera 
la seva sepultura.■  

(continuarà) 
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ijous passat es complia el dia 40 després de la Pasqua, dia 
que assenyala el llibre dels Fets dels Apòstols, com el dia 
final de les aparicions del Senyor ressuscitat. 
Aquest any (cicle C) hem tingut l’oportunitat d’escoltar 

l’acabament de l’Evangeli de sant Lluc i a la vegada la seva 
continuació –o començament de la segona part– en la lectura de 
l’inici del llibre dels Fets dels Apòstols (primera lectura), obra escrita 
també pel mateix evangelista sant Lluc. 
La festa de l’Ascensió, que ara celebrem el diumenge VII de Pasqua, 
ja que dijous passat no era festiu, és una festa que té un cert to 
agredolç. Agre, perquè marca el final de la presència visible de Jesús 
ressuscitat en aquest món. Des d’aquell dia els deixebles ja no el 
tornaren a veure. Però també dolç, ja que contemplem Jesús 
glorificat, assegut a la dreta del Pare. 
M’agrada subratllar, en aquest dia, les paraules que trobem en el 
prefaci propi de la Missa de la festa de l’Ascensió, que diuen així: 
“Jesús, el Senyor, el Rei de la glòria, el vencedor del pecat i de la 
mort, ha pujat avui d’una manera admirable a les altures del cel. El 
mitjancer entre Déu i els homes, el jutge dels vius i dels morts, el 
Senyor de l’univers, no hi ha pujat per apartar-se de la nostra 
petitesa, sinó perquè nosaltres, els seus membres, tinguéssim 
confiança de seguir on ens ha precedit el nostre cap i pastor.” 
Jesús, coronat de glòria, ha pujat al cel. Però no per apartar-se de la 
nostra petitesa, sinó per donar-nos esperança. Ha pujat a obrir-nos la 
porta del cel, perquè també nosaltres hi puguem entrar. 

D 



Però alerta, no hi entrarem pas només enyorant el cel, que encara no 
tenim. Recordeu: “Homes de Galilea, perquè us esteu mirant el 
cel...”. Només hi entrarem, si abans hem sabut trepitjar bé aquesta 
nostra terra, com Jesús, que la va estimar i l’estima tant, que no 
l’abandona: Ens envia l’Esperit Sant, estableix l’Església com a 
continuadora de la seva missió i ens promet “Jo seré amb vosaltres 
cada dia fins a la fi del món”. 
Jesús, doncs, es refia de nosaltres i ens omple del seu Esperit Sant. 
Per això també nosaltres ens sentim joiosos i animats per continuar la 
missió del nostre cap i pastor. Per arribar també nosaltres, un dia, 
amb la missió complerta, on ara el Crist està, assegut a la dreta del 
Pare. 

* * * * * * * 
HIMNE DE L’ASCENSIÓ 

1. Oh portes de la Glòria, obriu-vos aquest dia 
pel Crist que al cel s’enlaira com sol esplendorós! 
Cantem, oh cels i terra!, al Déu que ens redimia, 

Al·leluia! i al seu palau entrava com Rei totpoderós. 
2. Exulta amb cants de glòria, oh humanitat salvada! 
que amb Crist també ascendies al tron del Paradís, 

avui la nostra herència del cel fou confirmada, 
Al·leluia! i un regne als bons espera: l’eternitat feliç. 

3. Entrà el suprem Pontífex del cel al santuari 
mostrant al Déu Altíssim l’ofrena més plaent: 

son Cos que en preu donava pel món en el Calvari, 
Al·leluia! i per trofeu portava la humanitat creient. 

4. Alçant per beneir-nos la vostra mà divina 
del món, oh Crist, deixàreu l’exili moridor. 

Si els nostres ulls no us veuen a Vós la fe encamina 
Al·leluia! que al cel ens preparàreu l’eterna mansió. 

5. Vindreu altra vegada regnant damunt l’altura 
el jorn que al gran Judici seureu amb majestat. 
Mes ara el món espera l’Amor que transfigura: 

Al·leluia! l’Esperit Sant que és flama d’amor i veritat. 
6. A vós, eternal Pare, l’honor sia tothora 

amb l’Esperit que és flaire de vida divinal; 
honor a Crist encara, qui al Cel perdó ens implora, 

Al·leluia! regnant per tots els segles amb glòria immortal. Amén. 
 

 

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, 28:  18,30: Família Girbau Massana 
Diumenge, 29:  12,00: Pel poble. 18,30: A Sant Narcís 
Dilluns, 30:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dimarts, 31:  18,30: Per les vocacions a la vida consagrada 
Dimecres, 1:  18,30: A la Mare de Déu del Remei 
Dijous, 2:   18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 3:  18,30: Angelina Bohigas 
Dissabte, 4:  18,30: Família Girbau Massana 
Diumenge, 5:  12,00: Pel poble. 18,30: Mn. Joan Marquès 

 

* * * * * * * 
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 
Nicole Hernández Martínez 
Angelina Àlvarez Jiménez 

Natasha Antiñob Ponce 
Emma Torres Corona 

 

HAN CELEBRAT EL MATRIMONI 
Juan Carlos Rovira Ventin amb Arantxa Cordón Muñoz 

 

PRIMER DIVENDRES 
Divendres, 3 de juny, a les 18’30 Missa i tot seguit exposició 
eucarística, pregària personal i Benedicció amb el Santíssim. 

 

CELEBRACIÓ DE LA PRIMERA COMUNIÓ 
Diumenge vinent, dia 5 de juny, Solemnitat de la Pentecosta, a la 

Missa de les 12, hi haurà la Primera Comunió dels nens i nenes de la 
Catequesi que s’hi han preparat durant aquests dos darrers cursos. 

 


