
 
 
 
 
 
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) 
 
14. En sentir això, Rufí va manar que el fermessin amb cadenes 
encara mes pesades, que muls indòmits l'arrosseguessin per places i 
carrers i que així tot el cos del benaurat Feliu resultés llatzerat i 
esbocinat. Però, com que amb l'ajuda de Déu, per bé que el cos fos 
ple de ferides, la fe del sant és mantenia invicta, va manar que el 
duguessin a la presó. Allí, mentre sant Feliu pregava amb l'esperit 
posat en el Senyor, se li aparegué un jove amb un vestit blanc com la 
neu, i li va dir: "No tinguis por, Feliu; Jesucrist, el Senyor, m'envia a 
confortar-te en tots els sofriments". Li anà tocant tots els membres i 
el cos del sant restà guarit de totes les ferides. 

15. L'endemà , Rufí, assegut amb tots els seus, va manar que li 
portessin sant Feliu. Li digué: "Au, ara ofereix sacrificis als nostres 
déus immortals, tal com veuràs que ho fem nosaltres ben 
alegrement". I tot seguit ordenà que s'honoressin amb, abominables 
sacrificis els altars dels dimonis. S'hi acostà el vilíssim Rufí i, davant 
de tots, va començar a invocar amb crits funestos els noms dels 
dimonis: "És a vosaltres que invoco, Júpiter, Mercuri, Saturn, Baal, 
Acaro i Minerva, que doneu glòria al món i lloança als emperadors; 
a vosaltres, que heu enaltit excelsament el meu senyor Dacià. Veniu 
a ajudar-me a mi i a tots els qui són amb mi". Paraules semblants 
van anar dient tots els altres.■     
         

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

CERQUEU ALLÒ QUE ÉS DE DALT 
 

i voleu ser rics de debò, estimeu les riqueses veritables. 
Aquest podria ser, germans, el resum de les lectures que 
acabem de proclamar. Unes lectures que ens fan pensar, que 
ens deixen literalment bocabadats. I no pas perquè ens 

vingui de nou res del que aquí s’ha dit. De fet tots ho sabem que 
l’evangeli va per aquí. Sinó més aviat per la seva contundència i 
claredat. Després direm que la Paraula de Déu és fosca, poc 
entenedora... 
Anem a les lectures. Realment tot és en va? (primera lectura). No 
destil·la massa pessimisme l’autor de l’Eclesiastès? Potser sí, però 
mes aviat fa una lectura ben realista del que s’esdevé a la nostra terra, 
i no pas només a la dels temps de l’Antic Testament. També ara, si 
mirem el nostre món, veiem que tot és en va, quan no es vol seguir 
els camins de Déu. 
Per això sant Pau ens reclama, als creients “Cerqueu allò que és de 
dalt... estimeu allò que és de dalt, no allò que és de la terra”. Dit 
d’altra manera: Mireu les coses des de la perspectiva de Déu, no 
només des de la petitesa (mesquinesa) humana! 
I per si fos poc, l’evangeli encara ens bufeteja més fort: “Vas errat”, 
li diu Déu, al qui ha acumulat tanta riquesa. I com burlant-se li retreu 
“Tot això que volies guardar-te, ¿de qui serà?” 
No us fa pensar, germans, aquest fragment en les paraules de Jesús en 
un altre lloc de l’Evangeli: “Què en traurà l’home de guanyar tot el 
món si es perd la seva ànima?” O encara: “Mireu els ocells que volen 
lliures pels aires, no sembren, ni seguen, ni guarden res als graners, 
però els alimenta el vostre Pare celestial”  

S 



Sí, germans, aprofitem aquest temps estival per revisar les nostres 
actituds més profundes. En definitiva se’ns fa aprofundir en el que ja 
ens deia l’evangeli de diumenge passat. Cal escollir la part millor. No 
el tràfec i el neguit, encara que sigui per acollir millor l’amic. Sinó la 
pau i el repòs de saber estar prop i mirar de captar què demana el qui 
ve a trobar-nos. Aquesta és la única cosa necessària. 
Per això, com dèiem ja al començament: Si voleu ser rics de debò, 
estimeu les riqueses veritables. Quines són les riqueses veritables?  
Ho ha dit Jesús al final del text evangèlic: La riquesa veritable és fer-
se ric als ulls de Déu. I davant Déu no és pas ric el qui té més, sinó el 
qui sap donar-ho tot. El qui sap usar el que té, posant-ho al servei de 
Déu i dels germans. Només així farem realitat el desig que tant sovint 
expressem: Ser bons del tot com ho és el nostre Pare del cel.■  
 
 

* * * * 
 

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, 30:  18,30: A la Mare de Déu del Remei 

Diumenge, 31:   12,00: Pel poble 
   18,30: Intenció particular 
Dilluns, 1:   18,30: Família Figueras Xifra 
Dimarts, 2:   18,30: Angelina Bohigas 
Dimecres, 3:   18,30: Miquel Baborés 
Dijous, 4:    18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 5:     18,30: Missioneres del Cor de Maria 
Dissabte, 6:   18,30: Llorenç Roqueta Davesa 
Diumenge, 7:   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. 

•  

PRIMER DIVENDRES 
El proper divendres, dia 5 d’agost, és primer divendres de mes. 

Després de la Missa de les 18’30, Exposició del Santíssim, pregària 
de vespres i Benedicció solemne amb el Santíssim Sagrament. 

 
 

DILLUNS, 1 d’agost de 2022 

 
SOLEMNITAT DE SANT FELIU, MÀRTIR 

A 2/4 DE 7 DEL VESPRE 
SOLEMNE MISSA MAJOR CONVENTUAL 

CONCELEBRADA AMB EL CAPÍTOL DE LA CATEDRAL 
Cants a càrrec de la Capella de Música de la Catedral.  

Direcció: Mn. Frederic Pujol 
Es pot guanyar indulgència plenària: Assistint a la Missa, havent 

confessat, combregant i pregant pel Sant Pare. 
TOTS HI SOU CONVIDATS 

 
 


