
 
 
 
 
 
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) 
 

10. Duen, doncs, el benaurat Feliu davant Rufí, i aquest va a dir-li: 
"Feliu, tothom em parla del teu seny incomparable i de les paraules, 
dolces com la mel, que brollen de la teva boca. El mateix Dacià, el 
meu senyor, ho ha sentit dir -tothom li'n parla- i es congratula que 
un home tan excels com tu hagi arribat a aquesta província. Fins 
m'ha encomanat que et cerqui una muller que, per la riquesa, 
l'honestedat i la noblesa, sigui digna de tu. Només has de fer que 
mostrar-te-li obedient en tot. I, si vols atenir-te al consell benigne i 
saludable que et dono -i és que cremis encens als déus i et sotmetis al 
seu culte-, jo mateix et faré arribar tot seguit una bona part dels 
meus bens". 
11. Llavors el benaurat Feliu, ple de l'Esperit Sant, li va respondre 
així: "Oh viperina llengua de diable, plena de verí! Afalagues per 
enganyar, somrius per mossegar i promets riqueses d'aquest món per 
arrabassar-me les del cel. Aparta't de mi, temptació manyaga. No 
necessito les teves llagoteries. Guarda per els teus fills els béns que 
dius, que ningú no em separarà a mi de la caritat del Crist, ni els 
àngels, ni els principats d'aquest món". Rufí li replicà: "Ah, maleït! 
És a dir que ja t'hi has pensat bé a rebutjar les meves promeses i a 
no fer cas del meu consell saludable?" Respongué el benaurat Feliu: 
"Prou maleïts hi ha que et seguiran a tu i el teu pare, el diable, 
semblants com et són. Que ells facin cas de les teves recomanacions i 
s'aprofitin dels teus oferiments, ja que tu i ells cremareu al foc 
etern".■              (continuarà) 
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DIUMENGE XVI DE DURANT L’ANY (C) 
 

NOMÉS HI HA UNA COSA NECESSÀRIA 
 

a litúrgia d’aquest diumenge ens parla d’un tema que és 
molt adequat a aquest temps d’estiu, on tantes persones 
ens visiten, en aquests dies més calorosos de l’any: 
L’acolliment, l’hospitalitat. 

Abraham, i la seva esposa Sara, practiquen la virtut de l’hospitalitat, 
tan arrelada en aquell món oriental primitiu, i això els fa ser 
acollidors del mateix Déu.  
Per acollir cal estar atents per adonar-se que passa algú. Cal estar 
amatent per no tancar portes. Cal escoltar amb delicadesa el qui 
s’acosta. Cal finalment estar disposat a donar quelcom del que és 
nostre per compartir amb el visitant. 
Quines actituds tan contràries a les que ara predominen! Actituds 
principalment individualistes, de tancament en el nostre propi món, 
sovint egoistes. Despreocupats de l’entorn més pròxim mai podrem 
acollir el qui passa prop nostre. Fins i tot no sabrem obrir la porta a 
qui truca cercant una mà amiga. 
I l’evangeli, també ens mostra aquesta actitud. Però va més enllà. La 
casa dels amics de Jesús a Betània és una llar acollidora. Jesús s’hi 
troba bé. Hi va sovint. Les germanes de Llàtzer, Marta i Maria, 
podríem dir que es desviuen perquè el Mestre s’hi trobi bé.  
Però fins i tot aquí, en aquest clima familiar i amical, neixen 
divergències: “Senyor ¿no us fa res que la meva germana m’hagi 
deixat sola a servir? Digueu-li si us plau, que m’ajudi”. Com en són 
de freqüents retrets d’aquesta mena, en els entorns més íntims, i que 
poden desembocar en ruptures i trencaments. Diversitat de parers. 
Maneres de fer diferents. Visions oposades de la realitat. ... Tot pot 
ajudar a separar... o a enriquir. Jesús li dóna la volta. “Marta, Marta, 
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estàs preocupada per moltes coses, quan només n’hi ha una de 
necessària...”   
Aquestes paraules, interpretades sovint com a contraposició entre la 
vida activa i la contemplativa, ens han de ser com un toc d’atenció, 
ben necessari per cert, per aixecar el nivell de la nostra activitat, 
adreçada no tant només a subvenir les necessitats materials, sinó 
sobretot a satisfer les espirituals.  
Ara que ens hem aplegat per escoltar la Paraula de Déu, acollim-la 
com l’acollia Maria, asseguda als peus del Senyor. També així 
sentirem dels llavis de Jesús aquelles paraules plenes d’afecte: “La 
part que Maria ha escollit és la millor, i no li serà pas presa”.■  
 
 

* * * * * * * 
 

 

ACCIÓ i CONTEMPLACIÓ 
 

La contemplació no nega l’acció ni el compromís, sinó que es pot 
situar en el seu epicentre 

Dídac P. Lagarriga 
 

No cal anar a l’altre extrem: en una societat abocada permanentment 
en la distracció, la velocitat i la cultura material, reivindicar 
l’experiència contemplativa no implica rebutjar aquesta societat, ni 
tan sols allunyar-se’n.  
Acostumats com estem a veure-ho tot en binomis enfrontats, la 
contemplació l’oposem a l’acció i, per tant, a una pràctica elitista 
d’aquells que es poden permetre el luxe de retirar-se del brogit social 
(d’altra banda un luxe poc luxós, tenint en compte els paràmetres 
majoritaris...).  
Però la contemplació no té per què ser l’oposat a l’acció, ni el fet de 
reivindicar l’actitud contemplativa implica renunciar a la vida activa 
o al compromís amb els altres.  
El nostre temps ens demana, més que mai, un intent de saltar aquests 
binomis oposats per veure que, en realitat, en l’entrellaçat de les 
coses és on es mou la vida, on batega.  
En aquest sentit, la contemplació no té per què negar l’acció, sinó 
que es pot situar en el seu epicentre, ser-ne el motor subtil perquè el 
moviment no esdevingui mer desbocament. 
 

 

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, 16:  18,30: Família Girbau Massana 
Diumenge, 17:  12,00: Pel poble 
  18,30: A la Mare de Déu del Remei 
Dilluns, 18:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dimarts, 19:  18,30: Missioneres del Cor de Maria 
Dimecres, 20:  18,30: Família Masó Aragó 
Dijous, 21:   18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 22: 18,30: Intenció particular 
Dissabte, 23:  18,30: Família Girbau Massana 
Diumenge, 24:  12,00: Pel poble 
  18,30: Família Figueras Xifra 

* * * * * * * 
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 XVI de durant l’any: 
 

Sigueu propici, Senyor, als vostres servents i, per la vostra 
misericòrdia, augmenteu-nos els dons de la gràcia; perquè, fervents 
en la fe, en l’esperança i en la caritat, perseverem fidels en la guarda 
dels vostres manaments.  
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. 
 
 


