SANT FELIU AFRICÀ,
Primer testimoni de la fe a Girona
per Joan Baburés i Noguer
El culte a sant Feliu
PASSIÓ DE SANT FELIU (s. VII)
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.
3. Llavors sant Feliu, originari de la ciutat Siciliana, anava a
Cesarea, ciutat situada al litoral de Mauritània, d'on era anomenada
capital i on brillaven els estudis literaris. Allí el sant home volia
dedicar-se a la formació intel·lectual, a fi d'excel·lir entre tots els
altres. Així, doncs, abans d’emprendre la navegació, va sentir la
notícia que es divulgava de poble en poble, això és, que a les costes
d'Hispània una greu persecució s'encruelia contra els cristians.
Quan sant Feliu va sentir això, igual que una abella prudentíssima i
agosarada que vol dur a terme la seva obra fins a la perfecció, va
llençar els llibres savis que tenia entre mans i va dir: "Què
m'importa la saviesa d'aquest món? Ara cal que m'acosti a la vida
que dona temps als temps, que no s'espanta de l'autor de la mort, ans
té present el Creador de la vida".
4. Llavors, amb l'ajuda de Déu, va pujar a una nau carregada de
diverses mercaderies que es disposava a fer viatge cap a Hispània.
Amb l'auxili diví, va arribar a la ciutat de Barcelona després d'una
navegació tranquil·la. Va fer veure que era un negociant, i dintre seu
cuidava pensar com ho faria per arribar al Regne del cel i atènyer
els cims de la vida eterna.■
(traducció de Mn. Andreu Soler i Solei)
(continuarà)
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DIUMENGE XIII DE DURANT L’ANY (C)
EL FILL DE L’HOME NO TÉ ON REPOSAR EL CAP

S

ant Lluc, en el seu evangeli, després que Jesús escollís els
seus primers deixebles i els preparés per a la missió, inicia el
seu camí cap a Jerusalem amb la pregària i l’anunci de la
passió. Avui això es fa ben explícit en l’encapçalament del
fragment que acabem de proclamar: “Ell resolgué decididament
d’encaminar-se a Jerusalem”.
Contrasta aquesta resolució decidida del Mestre amb els exemples
que segueixen d’indecisió i fins de deserció.
Ens trobem davant d’un fet ben real: Els seguidors de Jesús, els seus
deixebles, els cristians, som gent massa sovint indecisa, espantada, i
fins i tot ens aturem o reculem davant les dificultats.
Jesús ho adverteix ben clarament. El cristià ha de viure a la
intempèrie enmig de la indiferència o de l’oposició del món: “Les
guineus tenen caus, i els ocells nius, però el Fill de l’home no té on
reposar el cap.”
També assegura que per seguir-lo de veritat, cal deixar-ho tot, cal
desprendre’s de tants lligams que ens subjecten, i que fins ens podem
pensar que són una bona ajuda, però que en realitat són llastres
pesants que ens impedeixen l’acompliment de la missió apostòlica
amb llibertat i generositat: “Deixa que els morts enterrin els seus
morts, i tu ves a anunciar el Regne de Déu”.
I encara ens ensenya que per seguir-lo cal cremar els vaixells, no
enyorar temps passats, desarrelar-nos de falses seguretats, sinó estar
disposats a construir el futur: “Ningú que mira enrere quan ja té la
mà a l’arada no és apte per al Regne de Déu”.

La pàgina del llibre dels Reis (primera lectura) il·lustra el passatge
evangèlic, amb l’exemple d’Eliseu que és cridat per Elies a ser el seu
successor en el ministeri profètic i per això també se li demana total
deseiximent de les coses d’abans, per dedicar-se plenament a la nova
missió encomanada.
En el fons, aquest dilema és el que presenta sant Pau (segona lectura)
quan contraposa l’Esperit i la carn en lluita permanent dins nostre. La
solució és simple: Deixar-se portar per l’Esperit.
Si ens deixem portar per l’Esperit, ja no haurem de reclamar que
baixi foc del cel per dur a terme els plans de Déu en aquest món.
Nosaltres, portats per l’Esperit, que és amor, serem capaços de
construir l’obra de Déu, amb dolcesa, amb pau, amb bondat, amb
paciència... En una paraula, no farem la nostra obra, sinó que
deixarem que Déu mateix actuï, per mitjà nostre i a través nostre. I no
ens farà por d’arribar fins al final.■
*******
SOLEMNITAT DELS SANTS APÒSTOLS PERE I PAU
29 de juny.
Màrtirs a Roma, en temps de Neró. Segons la tradició Pere morí
crucificat de cap per avall i enterrat al Vaticà, on es venera la seva
tomba, a la Basílica de sant Pere. Pau morí decapitat i va ser sepultat
a la Via Ostiense, on ara hi ha la Basílica de Sant Pau extramurs.
Sant Pere és el Príncep dels Apòstols a qui el Senyor li encomanà el
govern de l’Església i li donà l’anomenat poder de les claus.
Sant Pau és el gran divulgador de la fe cristiana, apòstol incansable i
missioner intrèpid, que dedicà el seu apostolat sobretot als pagans.
Un i altre són autors de cartes apostòliques conservades en el Nou
Testament i llegides a les assemblees litúrgiques complementant els
llibres dels Evangelis.
Preguem.
Oh Déu, vós heu consagrat aquest dia amb la solemnitat dels sants
apòstols Pere i Pau. Concediu a la vostra Església de seguir sempre
els ensenyaments d’aquells qui la iniciaren en la fe cristiana.

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, 25: 18,30: Família Girbau Massana
Diumenge, 26: 12,00: Pel poble
18,30: Angelina Bohigas
Dilluns, 27:
18,30: Família Figueras Xifra
19,30: A Sant Josepmaria Escrivà de Balaguer
Dimarts, 28: 18,30: A Sant Narcís
Dimecres, 29: 18,30: Als sants apòstols Pere i Pau
Dijous, 30:
18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí
Divendres, 1: 18,30: Família Girbau Massana
Dissabte, 2:
18,30: Família Girbau Massana
Diumenge, 3: 12,00: Pel poble
18,30: Lluís Marquès i Francisca Lladó
*******
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.
27 de juny, dilluns, MISSA DE SANT JOSEPMARIA
A les 19,30, Missa solemne en honor de Sant Josepmaria Escrivà
1 de juliol, PRIMER DIVENDRES DE MES
A les 18,30 Missa. Tot seguit, com cada primer divendres de mes,
Exposició del Santíssim, pregària de Vespres, Benedicció amb el
Santíssim Sagrament i reserva.
RESULTAT COL·LECTA CARITAS
Parròquia Sant Daniel: 50,50 €
Parròquia Sant Feliu: 212,07 €

