
 
 
 
 
 
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) 
 
5. Mentrestant, l’amplíssim Dacià va començar la persecució contra 
els cristians. Sant Feliu, per mar, va anar de Barcelona a Empúries. 
Allí s'establí, va estudiar les Sagrades Escriptures i, amb oració 
perseverant i desitjós de fer-se benveure del poble, es dedicava a la 
pregària. Estimava la fe, era cast, sobri, suau, pacífic i veraç. No 
parava de fer almoina als pobres. Era molt hospitalari i s'oferia als 
germans que se li presentaven per servir-los amb afecte, alegre i 
amatent. Així igualava els mèrits d'Abraham, del qual sabem que, 
amb la seva hospitalitat, va rebre el Senyor. És això el que, sobretot 
advertia a tothom: deia que cal fer almoina de totes les maneres i 
que cal repartir als pobres totes les riqueses temporals, que cal 
també abandonar la ira abans no es pongui el sol i que, amb la 
bondat, cal vèncer tota malvolença. 
 
6. I, com que no solament exhortava el poble a practicar aquestes 
virtuts, sinó que també inflamava tothom amb la fe cristiana, com a 
bon negociant que guardava al cor tresors espirituals, amonestava 
amb aquestes paraules: "Per què estimem la vida tenebrosa i breu 
d'aquest món? Afanyem-nos a anar cap a aquella que és feliç i que el 
Senyor ha promès als qui l'estimen de debò. Els terrors de l'impiíssim 
Dacià, que ha pertorbat totes les costes d'Hispània, ben aviat seran 
reduïts al no-res, juntament amb el seu pare, el diable, i s'esvairan 
del tot les seves amenaces".■  

 
 (traducció de Mn. Andreu Soler i Solei) 

(continuarà) 
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DIUMENGE XIV DE DURANT L’ANY (C) 
 

PAU EN AQUESTA CASA 
 

oltes vegades m’he fet aquesta pregunta: ¿què ho fa 
que avui la predicació evangèlica passi desapercebuda 
per molta gent? ¿Per què a una gran majoria no els 
arriba el missatge evangèlic? O bé, si els arriba ¿per 

què no els diu res? I si els diu alguna cosa, ¿per què no els fa 
canviar? 
Podem mirar d’intentar alguna resposta a aquests interrogants: Una 
primera resposta pot ser pensar que no acabem de viure d’acord amb 
la nostra fe. Que la fe que professem no ens acaba de convèncer. Que 
massa sovint no ens sentim enviats a escampar aquesta fe, i ens la 
guardem com una cosa pròpia, interna, individual... 
Una altra resposta seria que ens falta l’entusiasme i el coratge dels 
apòstols per viure i proclamar arreu la nostra fe. Massa sovint som 
cristians tristos, desesperançats, només sabem lamentar-nos. 
Enyorem situacions passades, sovint idealitzades. 
També els israelites havien caigut en la desesperança. Però els 
profetes mantenen els ànims i els fan veure un futur millor en Déu: 
“Alegreu-vos amb Jerusalem, ... estigueu contents... jo decantaré cap 
a ella com un riu la pau i el benestar” (primera lectura). 
I Jesús, el profeta desitjat i esperat diu: “Alegreu-vos que els vostres 
noms estiguin escrits en el cel” (evangeli) 
Per això envia els deixebles, de dos en dos, per transmetre confiança i 
pau: “Aneu... digueu: Pau en aquesta casa”. 
La nostra salutació i el gest de la pau que realitzem a cada celebració 
eucarística, ¿és pura comèdia? No. És la plasmació del missatge de 
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pau que ens ve de Jesús. Ell ens dona la seva pau i vol que la fem 
arribar a tothom. Per això el primer que cal que ens desitgem és la 
pau. I abans de combregar fem el signe de la pau amb els qui tenim al 
costat. 
També les nostres celebracions haurien de traspuar pau i serenor. 
Espais agradables, ambient serè, clima meditatiu i pausat, sense 
pressa. Tot això per evocar la pau de Déu que sobrepassa el neguit i 
la inconsistència d’aquest món per transportar-nos a una situació que 
ens fa tastar la joia del món futur.  
Per aconseguir-ho cal tenir la pau interior, la pau del qui se sent 
fermament arrelat en Déu. I també una pau exterior que ens meni a la 
germanor, al servei desinteressat, a la confiança mútua. 
Llavors la nostra fe no serà estèril, sinó que traspuant pau i joia, 
tindrà el neguit de fer feliços els altres i sense adonar-nos-en, sense 
proposar-nos-ho, escamparem el missatge del Regne.■  
 

* * * * * * * 
 

 

Martirologi Romà: 3 de juliol 
Festa de sant Tomás, apòstol. Quan els altres deixebles li anunciaren 
que Jesús havia ressuscitat, no ho volgué creure, però quan Jesús li 
mostrà el costat traspassat por la llança, exclamà: «Senyor meu i 
Déu meu». És tradició que evangelitzà els pobles de la Índia, 
predicant-t’hi la fe que ell havia rebut (s. I).  
 

Evangeli Joan 20,24-29: Senyor meu i Déu meu 
Quan vingué Jesús, Tomàs, el Bessó, un dels dotze, no era allà amb 
els altres. Ells li digueren: «Hem vist el Senyor». Ell els contestà: 
«Si no li veig a les mans la marca dels claus, si no li fico el dit dins 
la ferida dels claus, i la mà dins el costat, no m'ho creuré pas». 
Vuit dies més tard els deixebles eren a casa altra vegada, i Tomàs 
també hi era. Estant tancades les portes, Jesús entrà, es posà al mig i 
els digué: «Pau a vosaltres». Després digué a Tomàs: «Porta el dit 
aquí i mira'm les mans; porta la mà i posa-me-la dins el costat. No 
siguis tan incrèdul. Sigues creient». Tomàs li respongué: «Senyor 
meu i Déu meu!». Jesús li diu: «Perquè m'has vist has cregut? 
Feliços els qui creuran sense haver vist». 
 

 

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, 2:  18,30: Família Girbau Massana 
Diumenge, 3:  12,00: Pel poble 
  18,30: Lluís Marquès i Francisca Lladó 
Dilluns, 4:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dimarts, 5:  18,30: Missioneres del Cor de Maria 
Dimecres, 6:  18,30: Llorenç Roqueta Davesa 
Dijous, 7:   18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 8:  18,30: Missioneres del Cor de Maria 
Dissabte, 9:  18,30: Família Girbau Massana 
Diumenge, 10:  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. 

 
 

3 DE JULIOL: FESTA DE SANT TOMÀS, APÒSTOL 
Preguem. 
Déu totpoderós, concediu-nos de celebrar amb alegria la festa de 
l’apòstol sant Tomàs; feu que no ens manqui mai la seva protecció, i 
que per la fe tinguem vida en aquell que ell reconegué com a 
Senyor, Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna, en la unitat 
de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles. Amén.  
 

 


