
 
 
 
 
 
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)           (continuació) 
 

7. Després, doncs, d'haver sembrat perles excel·lents entre el poble, 
se n'anà a la ciutat de Girona, i allí es comportà semblantment. 
Moltes matrones, en sentir això, escoltaven molt de gust les paraules 
del benaurat Feliu, i no solament el tenien per mercader que donava 
riqueses terrenals a canvi de les celestials, ans encara li deien 
apòstol o un dels profetes, que mostrava a tothom el camí de la 
salvació. 
8. Què més? Alguns dels oients van dur report de tot això a un tal 
Rufí, que era un dels oficials de Dacià; i aquest, assabentat de tot 
per Rufí, donà facultats a aquest mateix Rufí de detenir i empresonar 
Feliu, de torturar-lo i carregar-lo de cadenes, per haver-se atrevit a 
ensenyar al poble els divins manaments i haver predicat a tothom la 
religió del Crist. També li feu avinent que, si oferia sacrificis als 
déus, l'ompliria d'honors davant de tothom; però que, si es negava a 
sacrificar a les divinitats i no volia adorar la imatge dels 
emperadors, hauria de patir fam, li carregarien al coll enormes 
pesos de ferro i l'afligirien amb moltes altres penes, perquè no fes 
mai més coses així en menyspreu d'ell i en injúria dels emperadors. 
9. Quan Rufí va tornar de la ciutat de Saragossa facultat per 
l'impiíssim Dacià, va començar a investigar amb tota cura on vivia 
Feliu. I li van dir: “A la plaça, a casa d'una matrona de llinatge 
noble, anomenada Plací dia". Quan ho va sentir, braolant com un 
lleó furiós, va manar als curials i als soldats que capturessin Feliu i 
que l'aterrissin fortament. Pensava que podria fer-se amb els seus 
diners, ignorant com era que ja els havia distribuït entre els 
pobres".■              (continuarà) 
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DIUMENGE XV DE DURANT L’ANY (C) 
 

QUÈ HE DE FER PER TENIR L’HERÈNCIA DE LA VIDA ETERNA? 
 

’Evangeli de sant Lluc ha estat anomenat, amb tota 
propietat, l’evangeli de la misericòrdia. Les seves pàgines, 
sobretot les paràboles, traspuen l’amor i la misericòrdia de 
Déu. 

Avui acabem d’escoltar una d’aquestes pàgines sublims: l’evangeli 
del Bon Samarità. Fa goig de llegir-lo, de sentir-lo, de meditar-lo. El 
retrat que fa Jesús, d’aquella situació és denúncia i encoratjament, 
alhora. Denuncia l’actitud hipòcrita dels qui passen de llarg –
justament els servidors del temple de Jerusalem, sacerdots i levites, 
els primers que haurien de donar exemple en el compliment de la Llei 
de Déu–. Però en canvi se’ns presenta la figura del samarità –rebutjat 
pels jueus puritans– que podríem dir que ens passa la mà per la cara a 
tots plegats, actuant simplement com a home ple de bondat, i així ens 
encoratja a seguir el seu exemple. Ha passat per alt els prejudicis i els 
raonaments massa plens d’excuses i s’ha posat a ajudar al qui ho 
necessita. Aquest ha complert la Llei. Una Llei “que no és massa 
difícil per a tu, ni es fora del teu abast... Són paraules que tens molt a 
prop teu per poder-les complir...” (primera lectura). 
En aquest moments de crisi social, econòmica i política, en què, és 
veritat que no sabem com hem de fer-ho per sortir-ne, no podem ser 
simplement dels que passen de llarg. Potser no podrem arreglar les 
crisis, però podem fer alguna cosa pels germans que veiem aclaparats 
per algun neguit. El papa Francesc, no para d’encoratjar-nos a no ser 
dels qui passen de llarg davant tantes situacions injustes. Ens ha 
ensenyat a ser acollidors, a fer el que estigui a la nostra mà, encara 
que només sigui tenir compassió dels qui pateixen. No podem viure 
en la indiferència, ni tapar-nos els ulls davant les necessitats de 
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persones tan properes. Cal demanar als governs i als poders públics 
que actuïn amb responsabilitat i generositat. Però nosaltres, cada ú al 
seu nivell, hi hem d’aportar, encara que sigui només un petit gra de 
sorra.  
Es tracta, en definitiva d’imitar el nostre Mestre, Jesús, que com el 
Bon Samarità, “encara avui ve a trobar tots els qui sofreixen de cos o 
d’esperit, i vessa sobre les seves ferides l’oli del consol i el vi de 
l’esperança.” (Prefaci comú VIII). 
Aquest relat evangèlic respon a una pregunta: “Mestre què he de fer 
per tenir l’herència de la vida eterna” La resposta de Jesús és ben 
clara: ens mostra l’actitud misericordiosa i compassiva del Bon 
Samarità i ens repeteix a cada ú de nosaltres: “Doncs tu fes igual”.■  
 

* * * * * * * 
 

Què vol dir ser un “BON SAMARITÀ”? 
L’expressió «bon samarità» generalment s’utilitza per descriure una 
persona que ajuda els que ho necessiten.  
D’on prové aquest terme?  
De la història, o paràbola, que va explicar Jesús per mostrar que una 
persona que estima els altres de veritat és aquella que 
compassivament els ajuda sense tenir en compte la seva nacionalitat 
ni els seus antecedents. 
Per què va explicar Jesús aquesta paràbola? 
Jesús va explicar aquesta paràbola a un home que pensava que 
només havia d’estimar les persones de la seva mateixa raça i 
nacionalitat. Així que Jesús li va ensenyar una valuosa lliçó: que 
havia d’estimar i mostrar compassió a tot tipus de persones, i no 
només als jueus. Gràcies al fet que aquest relat estigui inclòs a la 
Bíblia, qualsevol persona que vulgui agradar a Déu se’n pot 
beneficiar. 
Què n’aprenem? 
Que una persona que estima els altres és aquella que mostra 
compassió mitjançant les seves accions. Per tant, quan veu una 
persona patint, l’ajuda sense importar els seus antecedents, la seva 
raça o la seva nacionalitat. A més, una persona que s’estima els 
altres de veritat els tracta de la mateixa manera que li agradaria que 
la tractessin a ella. 

 

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, 9:  18,30: Família Girbau Massana 
Diumenge, 10:  12,00: Pel poble 
  18,30: Família Figueras Xifra 
Dilluns, 11:  18,30: Missioneres del Cor de Maria 
Dimarts, 12:  18,30: Família Figueras Xifra  
Dimecres, 13:  18,30: Intenció particular 
Dijous, 14:   18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 15: 18,30: Angelina Bohigas 
Dissabte, 16:  18,30: Família Girbau Massana 
Diumenge, 17:  12,00: Pel poble 
  18,30: A la Mare de Déu del Remei 

* * * * * * * 
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. 

 
 

ORACIÓ de la Missa d’avui, diumenge XV de durant l’any: 
Oh Déu, que feu veure als esgarriats la llum de la vostra veritat, 
perquè puguin trobar el bon camí; concediu als qui es professen 
cristians de rebutjar el que és contrari a aquest nom i de seguir el que 
li escau.  
Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna 
en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.  
R. Amén. 
 
 


