SANT FELIU AFRICÀ,
Primer testimoni de la fe a Girona

Diumenge, 19 de juny de 2022. Núm. 656
per Joan Baburés i Noguer

El culte a sant Feliu
Són nombrosos els testimonis del culte immemorial que s’ha tributat
a sant Feliu, i no solament a casa nostra, sinó arreu de la península
ibèrica i en molts altres indrets de l’entorn del Mediterrani.
També són nombrosos els textos –sobretot litúrgics– dedicats a la
memòria de sant Feliu que es recitaven en l’ofici de la festa. La
litúrgia visigòtica en conserva un bon nombre. Permeteu-me que aquí
transcrigui el relat de la Passió de sant Feliu, que tot i ser un text
llegendari, ha nodrit la pietat de moltes generacions, i ha conformat
la iconografia amb la que és conegut i identificat el nostre sant
màrtir, un dels més populars de l’antiguitat cristiana.
PASSIÓ DE SANT FELIU (s. VII)
1. Passió del màrtir Sant Feliu, que va patir a la ciutat de Girona,
sota el prefecte Dacià, el dia 1 d'agost. Gràcies siguin donades a
Déu.
2. En aquells dies, sota els cònsols Dioclecià i Maximià, creixia una
feroç persecució contra els cristians, escampats bonament per tot el
món, establerts tant a l'Orient com a l'Occident. El manament dels
impiadosos prínceps s’observava, de tal manera que no hi havia
ciutat ni poble on no es donés culte als ídols i no s'oferissin als
dimonis víctimes abominables.■
(traducció de Mn. Andreu Soler i Solei)
(continuarà)

DIUMENGE XII DE DURANT L’ANY
FESTA DEL COS I DE LA SANG DE CRIST
«CORPUS CHRISTI»

A

ADOREM L’EUCARISTIA

vui sí que podem dir que amb aquesta festa de Corpus
tanquem definitivament el cicle pasqual en celebrar-ne el
darrer serrell.
Cada Dijous Sant fem memòria del dia en què Jesús, el
Senyor, instituí l’Eucaristia. Per donar més relleu a aquesta
commemoració ja des de l’època medieval, es determinà que el
dijous després de la Trinitat es fes una gran festa en honor del
Santíssim Sagrament. Ara, des que aquest dijous a casa nostra no es
festa laboral, la celebrem el Diumenge.
Les lectures ens han parlat: De la prefiguració del sacrifici eucarístic,
en aquell sacrifici de pa i vi, que oferí Melquisedec (primera lectura).
De la multiplicació dels pans i els peixos que obrà Jesús per
alimentar aquella multitud, preludi i signe del pa eucarístic que
alimentaria la nostra vida espiritual (evangeli). I de la mateixa
institució de l’Eucaristia, en el relat que en fa sant Pau, recordant-nos
la tradició que ell ha rebut i que ell ens transmet (segona lectura).
Tot plegat per fer-nos admirar, una vegada més, la grandesa d’aquest
sagrament que perpetua la presència real del Senyor Jesús, sota les
espècies del pa i del vi de l’eucaristia, aliment i força dels qui fem via
per aquest món, tot seguint el nostre mestre Jesús, amb l’esperança
d’arribar a participar un dia del banquet celestial.

El relat evangèlic que hem escoltat, però, també ens ha d’ajudar a
veure un aspecte que potser a vegades tenim oblidat. Jesús veu la
necessitat de menjar que tenien aquells qui el seguien. I diu als
deixebles: “Doneu-los menjar, vosaltres mateixos”. Però, uns pocs
pans i uns pocs peixos no donen per gaire. La temptació de llavors –i
d’ara– és: “Acomiadeu la gent” que s’espavilin... Però Jesús ens
insisteix: “Doneu-los menjar, vosaltres mateixos”. Per això, des de
sempre, Eucaristia i Caritat han d’anar ben lligades. Així ens ho
recordà el Concili Provincial Tarraconense la resolució 77: El
Concili exhorta a: Revifar la tradició, tan intensament viscuda en els
primers segles de l’Església, de vincular visiblement la celebració de
l’Eucaristia amb la caritat fraterna, insistint de manera particular en
la relació entre la Fracció del Pa i la comunió cristiana de béns, en la
lògica que porta de la compartició dels béns eterns al compartiment
dels béns temporals, i en la coherència que impulsa les Esglésies
riques a obrir-se a les necessitats de les Esglésies pobres.
Per això avui, dia de Corpus som invitats a exercir la caritat en la
col·lecta a favor dels pobres i necessitats, promoguda per Caritas.
Donem gràcies a Déu pel do de l’Eucaristia i agraïm també el do de
la caritat, fruit primer d’una autèntica comunió amb Déu i amb els
nostres germans. I la caritat s’ha de traduir en obres concretes d’amor
i de misericòrdia, en favor dels qui més ho necessiten.■
*******
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, 18:
Diumenge, 19:
Dilluns, 20:
Dimarts, 21:
Dimecres, 22:
Dijous, 23:
Divendres, 24:
Dissabte, 25:
Diumenge, 26:

18,30: Família Girbau Massana
12,00: Joana Terradas i Jaume Vallmajor
18,30: Família Figueras Xifra
18,30: Família Girbau Massana
18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí
18,30: Missioneres del Cor de Maria
18,30: Pel poble
18,30: Família Girbau Massana
12,00: Pel poble
18,30: Angelina Bohigas
*******

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
Mariona Begudán Pérez
Yunes Tebar Moreno
Gala Corral Tebar
Héctor Corral Tebar

AVUI 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.

