
 
 
 
 
 
SANT FELIU AFRICÀ,  
Primer testimoni de la fe a Girona 
 

El culte a sant Feliu 
(traducció de Mn. Andreu Soler i Solei) 

 

PASSIÓ DE SANT FELIU (s. VII)              (continuació) 
20. Ho van fer així; i, quan dugueren sant Feliu davant Rufí, aquest se'l 
mirà amb cara terrible i ulls inquiets. Li digué: "Ja ho veus, Feliu, si te 
n'han estat de misericordiosos els nostres déus. Au, doncs; ja és hora que 
els ofereixis sacrificis. Et nomenaré llur il·lustre sacerdot". Però sant Feliu 
li contestà: "Tu si que els serviràs eternament amb el teu pare, el diable. El 
que és jo, ofereixo el sacrifici en servei del meu Déu omnipotent, que m'ha 
format del fang de la terra i que, per mà dels àngels, m'ha romput cadenes i 
grillons i m'ha tret del fons del mar". 
21. Quan va sentir que sant Feliu deia això, Rufí manà que li obrissin la 
carn fins als ossos i que, amb una llarga tortura, amb les ferides renovades 
i amb dolors més forts, arribés a expirar. Així ho van fer fins que morí. El 
cos del màrtir benaurat fou retirat a Girona, a casa d'una matrona molt 
temorosa de Déu. Però jo, humil levita del Crist, que he sofert molt en la 
passió d'aquest màrtir, després d'haver-me aconsellat amb els meus 
conterranis, vaig determinar amb ells de traslladar-lo per mar a la nostra 
província. 
22. Després, doncs, d'haver passat tota la nit en oració i havent posat ja 
mans a l'obra, ens la impedí un son fort que ens adormí les potències de 
l'enteniment, i, mentre dormíem darrera la cambra, el cos del sant ens fou 
sostret. Quan ens vam despertar, plens de temor, vam recórrer diversos 
llocs, i el vam trobar en un sepulcre, que el benaurat màrtir s'havia 
preparat. Allí era sepultat d'una manera ben escaient i digna. I, com que ja 
no ens el podíem endur, vam prendre relíquies de la seva sang, juntament 
amb les notícies dels fets esmentats, per tal de poder fruir de la protecció 
del sant durant la vida present i aconseguir, més endavant, la vida eterna. 
23. Així ens ho concedeixi Jesucrist, el Senyor, que ha coronat el seu màrtir 
en pau. D'ell és l'honor i la glòria, la força i el poder pels segles dels 
segles. Amén.■ 
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DIUMENGE XXI DE DURANT L’ANY (C) 
 

“ANEU, ANUNCIEU L’EVANGELI PER TOT EL MÓN.” 
 

questes paraules del salm responsorial, resumeixen molt 
bé el dinamisme evangelitzador, missioner, que Jesús 
volgué per a la seva Església. 
En aquests darrers anys hem anat repetint una i altra 

vegada que cal dur a terme una nova evangelització. Des del Concili 
Vaticà II (ara ja fa més de cinquanta anys) hem anat prenent 
consciència que l’obra evangelitzadora no és només per als països del 
tercer món i reservada als pares missioners, sinó que tota l’Església 
és missionera i que cal fer tasca evangelitzadora en tots els moments i 
llocs i aquesta tasca és obra de tots: Tots som i hem de ser 
missioners. 
El designi de Déu és el de salvar tots els homes. Cal que tots 
coneguin l’amor que Déu ens té. Ningú no és propietari exclusiu de 
l’Evangeli.  
Colpeix el retret seriós que Jesús fa als jueus, primers destinataris de 
la salvació de Déu. “No sé d’on sou”. “I vindrà gent d’orient i 
d’occident, del nord i del sud, i s’asseuran a taula en el Regne de 
Déu”. 
Pensem però, que també això pot passar-nos a nosaltres. Refiats de 
ser el nou Poble de Déu, també podríem haver-nos d’escoltar: “Lluny 
de mi, tots vosaltres, que obràveu el mal.”. 
Aquesta és la pedra de toc. No pas ser o no ser del poble d’Israel o 
pertànyer a l’Església. El que importa és obrar el bé. 
¿Són pocs els qui se salven? A aquesta pregunta Jesús respon: 
“Correu, mireu d’entrar per la porta estreta, perquè us asseguro que 
molts voldran entrar-hi i no podran” Quina és aquesta porta estreta? 

A 



El compliment dels manaments de la Llei de Déu; fer la voluntat del 
Pare del cel; passar per aquest món fent el bé; servir i donar la vida. 
Aquesta és la veritable porta de la vida, estreta, on només els justos 
hi poden entrar. 
Evangelitzar, anunciar l’evangeli a tot el món, vol dir, en primer lloc, 
convençre’s que aquest és l’únic camí de salvació, i després procurar 
per tots els mitjans al nostre abast que aquest camí únic, sigui 
conegut, estimat i seguit pel màxim nombre de persones. I no 
oblidem que aquest camí és Jesús mateix: “Jo sóc el camí, la veritat i 
la vida”. 
En la història de l’Església, el treball dels missioners, des dels 
apòstols i deixebles dels primers temps, passant pels de totes les 
èpoques fins a arribar als nostres dies, han escrit pàgines 
brillantíssimes i han registrat gestes memorables. Ara ens toca 
escriure-les a nosaltres.  
“Crist ens envia. Siguem missioners”: una crida a evangelitzar el 
nostre món. Que sigui també el compromís nostre, de tots els qui avui 
hem participat a aquesta celebració.■  

* * * * * * * 
 

ESDEVENIR MISSIONERS AVUI 
Com a cristians som cridats a ser missioners en el nostre món. Cal 
estar oberts a la realitat de la nostra ciutat, parròquia…. Veure les 
necessitats i concretar l’acció. Hem d’aprofitar els mitjans que ens 
ofereix la societat. Els joves no solen venir a l’església i per tant 
hem de ser nosaltres qui hem d’anar al seu encontre. Fer-nos 
trobadissos allà on són ells, acostar-nos sense jutjar, sinó per 
acompanyar. No tinguem por de sortir més enllà de les parets de la 
nostra parròquia! QUÈ PUC FER? Abans de començar qualsevol 
acció haurem de plantejar-nos amb què i amb qui comptem. Sempre 
és més enriquidor un Equip on podem compartir i acompanyar-nos. 
TU ETS la imatge del Crist més enllà dels murs. Els joves d’avui no 
acostumen a conèixer a Jesús i TU ETS el seu representant. 
ON SÓN ELS JOVES? Som conscients que no és fàcil però cal ser 
present allà on hi ha joves: ESTUDIS, OCI, XARXES SOCIALS, 
MÚSICA, VOLUNTARIAT, FAMÍLIA. Amb enginy i amb gràcia 
es pot aconseguir molt. Ànims! 
 

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, 20:  18,30: Agustí Corominas Xargay (7è aniversari) 
Diumenge, 21:  12,00: Blanca Romero Lerena  
  18,30: Família Girbau Massana 
Dilluns, 22:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dimarts, 23:  18,30: Missioneres del Cor de Maria 
Dimecres, 24:  18,30: Pel poble 
Dijous, 25:   18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 26: 18,30: Intenció particular 
Dissabte, 27:  18,30: Família Girbau Massana 
Diumenge, 28:  12,00: Pel poble.  
  18,30: Carmen Barba Fernández (aniversari) 

* * * * * * * 
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 

 

HAN REBUT EL BAPTISME 
Zoe Lineth Rodríguez Archaga,  
Noah Izan Rodríguez Archaga,  

Àlex Valeriano Díaz 
 

HAN CELEBRAT EL MATRIMONI 
Jonatan Pavón Martín i Sandra Martínez Abad 

 

HAN MORT EN EL SENYOR 
Ramon Boadas Formiga, 

Maria del Carmen Fontán Jubero, 
Mn. Joan Baptista Esteve Avilès, diaca 

 


