
 
 
 
 
 
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) 
 
12. Rufí, quan sentí això -i veient que parlava amb tanta seguretat-, 
va manar que el colpegessin amb bastons i que el tanquessin al fons 
de la presó. Però sant Feliu, confiant en el Senyor i ple d'una alegria 
molt gran, deia: "Gràcies us dono, Senyor Jesucrist, perquè m'ha 
arribat la vostra gràcia que abans desitjava aconseguir". I ple de 
confiança, cantava salms i deia: "Heu provat. Senyor, el meu cor i 
m'heu visitat de nit; m'heu examinat amb foc, i en mi no heu trobat 
iniquitat". Quant sentí la tonada d'aquests versets que el sant 
cantava, Rufí digué als qui tenia al davant: "De pressa, porteu-me'l, 
i, lligat de peus i mans, i poseu-lo en lloc ferest. No li doneu menjar 
ni beure fins que mori, ja que no sols ha menyspreat el nostre 
manament, ans encara s'ha alçurat a injuriar-nos". 
 
13. Se'l feu portar altre vegada al davant i, un cop hi va ser, Rufí va 
dir-li: "Escolta'm Feliu, com si et fos germà i decideix-te a oferir 
sacrificis als déus. El prefecte Dacià t'elevarà a gran dignitat. Jo 
també era un foraster quan vaig venir; però, per haver obeït els seus 
preceptes, m'ha proporcionat riqueses i honors". Sant Feliu llavors, 
amb audàcia desimbolta, li va dir: "Ni que em prometessis el cel amb 
tots els àngels o m'oferissis les delícies del paradís, mai no 
m'avindria al que em promets ni m'ajupiria als teus regals".■ 
             

 (continuarà) 

 

 
 
 
 
 
Diumenge, 24 de juliol de 2022. Núm. 661 
 

DIUMENGE XVII DE DURANT L’ANY (C) 
 

DEMANEU I DÉU US DONARÀ 
 

i ha moltes persones que reconeixen que no saben 
pregar. A vegades la pregunta encara va més a fons: ¿Cal 
pregar? ¿Serveix per alguna cosa la pregària? 
Els textos que acabem d’escoltar ens responen aquestes 

preguntes. L’Evangeli afirma repetidament que Jesús pregava. Així 
s’expressa aquella relació íntima del Fill de Déu amb el seu Pare del 
cel. I així ens ensenya la necessitat de la pregària. 
Abraham (primera lectura) prega Déu insistentment i amb aquest 
diàleg de regateig intercedeix per la sort de Sodoma i Gomorra. La 
seva pregària esdevé significativa, ja que ens fa saber que Déu estima 
tant el món que no el vol condemnar, sinó que vol salvar-lo encara 
que només sigui per la bondat d’uns quants justos que li són fidels, 
enmig d’un món infidel. 
També els deixebles de Jesús reconeixen que no saben pregar i per 
això li demanen que els ensenyi una oració. És així com Jesús mateix 
ens ensenya el Parenostre. 
Però no es limita a donar una fórmula de pregària, sinó que ens 
ensenya com ha de ser la nostra pregària, quines qualitats ha de tenir. 
En primer lloc la confiança. Com un nen petit que ho espera tot del 
seu Pare. La mateixa paraula en què ens fa adreçar a Déu com a Pare 
–“Abbà”– ja ho indica. 
En segon lloc la pregària ha de ser constant, insistent, sense 
defallença, fins i tot inoportuna. Això fa exclamar a Jesús aquest bell 
adagi: “Penseu, doncs, que si vosaltres que sou dolents, sabeu donar 
coses bones als vostres fills, molt més el Pare del cel donarà 
l’Esperit Sant als qui l’hi demanin”. 

H 



Què hem de demanar, doncs, per pregar com cal? El do de l’Esperit 
Sant. És justament l’Esperit Sant el qui es posa en lloc nostre i ens fa 
pregar. 
Reunits doncs en assemblea de pregària, recordem, que la pregària 
personal és molt necessària, però que la pregària comunitària té 
encara més força. 
No ho oblidem mai: “Demaneu i Déu us donarà, cerqueu i trobareu, 
truqueu i Déu us obrirà, perquè tothom qui demana obté, tothom qui 
cerca troba, a tothom qui truca li obren”.■  
 
 

* * * * * * * 
 

 

CAPELLA DEL PILAR I DE SANT JAUME DE PEDRET 
 

 
 

Dilluns, 25 de juliol 
FESTA DE L’APÒSTOL SANT JAUME 
Missa a Pedret a dos quarts d’onze (10’30) 

 

TOTS HI SOU CONVIDATS 
 

 

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, 23:  18,30: Marco Antonio Rozo Rozo 
Diumenge, 24:  12,00: Pel poble 
  18,30: Família Figueras Xifra 
Dilluns, 25:  10,30: Missa a Sant Jaume (Capella Pedret) 
  18,30: Família Girbau Massana 
Dimarts, 26:  18,30: Missioneres del Cor de Maria 
Dimecres, 27:  18,30: Intenció particular 
Dijous, 28:   18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 29: 18,30: A sant Narcís 
Dissabte, 30:  18,30: A la Mare de Déu del Remei 
Diumenge, 31:  12,00: Pel poble 
  18,30: Intenció particular 

* * * * * * * 
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 Solemnitat de l’Apòstol sant JAUME: 
 

Déu totpoderós i etern, que amb la sang de sant Jaume, consagràreu 
les primícies del martiri dels vostres Apòstols; enfortiu la vostra 
Església amb el seu testimoniatge i conforteu-la contínuament amb 
el seu patrocini.  
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. 
 
 


