
 
 
 
 
 
 

SANT FELIU AFRICÀ,  
Primer testimoni de la fe a Girona 

per Joan Baburés i Noguer 
Sant Feliu i sant Narcís 

 
Quan es comença a cercar el rigor històric dels fets, per no negar 
l’evidència del màrtir sant Feliu, independent de la figura de sant 
Narcís, s’arriba a afirmar l’existència de dos sants Feliu: el màrtir 
primigeni dels orígens, i el diaca de sant Narcís. 
I així és com Girona, que segons Prudenci mostra la glòria de Fèlix, 
arriba a oblidar sant Feliu, i enalteix amb tots els honors el bisbe i 
màrtir sant Narcís. A finals del segle XVIII (1792), se li alça la nova 
capella, impulsada pel llavors bisbe de Girona, Tomàs de Lorenzana. 
Una magnífica i grandiosa construcció barroca, que contrasta amb la 
simplicitat austera de la construcció gòtica. Al centre de la capella, 
damunt de l’altar, i emmarcat en un artístic baldaquí, s’hi col·loca el 
nou sepulcre del sant patró de la ciutat. Aquest sepulcre va conservar 
el cos de sant Narcís, visible per a ser venerat pels fidels, fins al 
principi de la guerra civil espanyola, en què va desaparèixer. 
Malgrat aquesta puixant glorificació de sant Narcís, la basílica 
martirial de Girona, mai no ha deixat d’anomenar-se de sant Feliu. 
De fet en els nomenclàtors antics i moderns apareix sempre així: 
Col·legiata de sant Fèlix (des de la desamortització amoneda ex-
col·legiata), parròquia major de sant Feliu i ara basílica de sant Feliu. 
Així s’ha fet una valoració justa de l’estima perpètua dels gironins 
pel seu màrtir més insigne.■  

(continuarà) 
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DIUMENGE XI DE DURANT L’ANY 
FESTA DE LA SANTÍSSIMA TRINITAT 

 
GLÒRIA AL PARE I AL FILL I A L’ESPERIT SANT. 
 

 
’han acabat les solemnitats pasquals, però encara ens queden 
dues festes importants que participen de la joia pasqual. La 
d’avui, diumenge de la Santíssima Trinitat i la de Corpus, 
l’altre diumenge. 

Contemplar el misteri del Déu que se’ns ha revelat com a Pare, Fill i 
Esperit Sant, és l’objectiu d’aquesta festa. Per això també avui som 
invitats a tenir presents en la nostra pregària en aquest dia “pro 
orantibus” les comunitats religioses contemplatives, que s’han 
consagrat a Déu per dedicar la seva vida a la pregària i a la 
contemplació del misteri inefable del nostre Déu. 
La nostra vida cristiana va començar quan vam ser batejats “en el 
nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant”. També avui –com sempre 
fem– hem començat aquesta celebració invocant la santa Trinitat. 
Jesús, el Fill de Déu, és qui ens ha fet conèixer el Pare i l’Esperit. 
Nosaltres –l’Església– a través de la pregària, de la reflexió, de 
l’estudi, dels concilis i del magisteri hem anat aprofundint aquest 
coneixement, aquesta revelació. Així hem cregut en el Pare creador, 
en el Fill redemptor i en l’Esperit santificador. 
El Credo, símbol de la nostra fe, i proclamació del que creiem, és 
també trinitari. Hi professem la fe en Déu Pare, creador de totes les 
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coses, en Jesucrist, únic fill seu i Senyor nostre, mort i ressuscitat i en 
l’Esperit Sant, que és Senyor i infon la vida. 
I en el Catecisme recordem que hi ha un sol Déu en tres persones 
distintes: Pare, Fill i Esperit Sant. Però sobretot sabem i creiem que el 
nostre Déu és amor, que ens estima tant que “ha donat el seu fill únic 
perquè no es perdi ningú dels qui creuen en ell” i que ens ha enviat 
l’Esperit Sant, per portar-nos al coneixement de la veritat sencera. 
Per això el papa Francesc subratlla tant sovint l’amor i la 
misericòrdia amb que el nostre Déu ens estima i ens perdona. 
Avui, doncs, donem glòria al nostre Déu: Glòria al Pare i al Fill i a 
l’Esperit Sant. Lloem el Pare creador, lloem el Fill redemptor, lloem 
l’Esperit que ens vivifica. I agraïm-li que hagi volgut fer-nos 
conèixer qui és i com és el nostre Déu, almenys fins on la nostra 
intel·ligència humana pot arribar a captar les coses divines. I 
renovem la nostra fe –confiança– en el nostre Déu que fa que encara 
que no ho puguem entendre mai del tot, sabem que ens estima i que 
vol que participem de la seva vida. 
Podem estudiar teologia, per saber més coses sobre Déu, però 
sobretot cal entrar, per la contemplació i la pregària, al coneixement 
d’aquest Déu, que perquè ens estima, demana i necessita el nostre 
amor, que es fa real, quan estimem de veritat els nostres germans.■  

 
* * * * * * * 

 
 

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, 11:  18,30: Família Girbau Massana 
Diumenge, 12:  12,00: Pel poble.  
  18,30: Joan Juanola 
Dilluns, 13:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dimarts, 14:  18,30: Missioneres del Cor de Maria 
Dimecres, 15:  18,30: Intenció particular 
Dijous, 16:   18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 17: 18,30: Missioneres del Cor de Maria 
Dissabte, 18:  18,30: Família Girbau Massana 
Diumenge, 19:  12,00: Pel poble.  

 
* * * * * * * 

FESTA DE CORPUS 
DIUMENGE VINENT 19 de juny de 2022  
SOLEMNITAT DEL CORPUS CHRISTI  

 A la tarda, queda suprimida la Missa de les 18’30 en motiu de la 
PROCESSÓ DE CORPUS que sortint de la Catedral arribarà a la 

nostra Basílica de Sant Feliu cap a les 20’30 on hi haurà la pregària 
d’adoració, la Benedicció amb el Santíssim i la reserva.  

Tothom hi és convidat. 
 

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 FET LA PRIMERA COMUNIÓ 
Brayan Montero Novel, Gisela Ortiz Novel, Miguel Girbes Duart, 

Lucía García González, Hugo García González 
 

HAN CELEBRAT EL MATRIMONI 
Josep Lluís Duran Casas i Maria Camós Carreras 

 

 


