
 
 
 
 
 
 

 
SANT DANIEL DE GIRONA 

 
Segons explica la tradició, el Sant Daniel venerat al monestir gironí 
era un monjo eremita armeni, que morí martiritzat i decapitat a Arle 
de la Provença l'any 888, durant el domini àrab de la ciutat, on havia 
arribat des de la seva Armènia natal. 
Els seus deixebles fugiren cap a les regions del migdia amb el cos del 
sant per evitar que fos profanat i llançat al mar. Arribats prop de 
Girona, l'enterraren un 1 de setembre en l'anomenada aleshores Vall 
Tenebrosa on aviat començà la veneració de les seves despulles i s'hi 
edificà una petita església dedicada a Sant Salvador i Sant Daniel que 
ben aviat va esdevenir la parròquia dels pocs habitants que, aleshores, 
comptava la vall. 
El sepulcre de Sant Daniel va ser construït, per ordre del bisbe de 
Girona Arnau de Montrodon, entre finals de l'any 1345 i principis del 
1346, i és obra del mestre Aloi de Montbrai. Es tracta d'un sarcòfag 
d'estil gòtic, d'alabastre policromat. La figura jacent del sant ocupa la 
part superior, mentre que la part davantera està decorada amb sis 
escenes en relleu de la seva vida. Fins al juliol del 1936 fou venerat 
en una cripta sota l'església i ara en el mur nord del creuer. Es tracta 
d'una caixa de 146 cm. de llarg per 34 d'ample i 42 d'alt. La tapa 
amida 154 cm. de llarg, 40 d'ample i 30 d'alt. Al no disposar del 
manuscrit que l'abadessa Ermessenda va lliurar al mestre Aloi, i que 
narrava la llegenda del sant, cal basar-la en l'hagiogràfic que transmet 
al segle XVI el pare V. Domènech ("Historia general de los 
Santos...", Girona 1630) 
 
(Extret de Josep Maria Marquès, a l'article "El sepulcre de Sant 
Daniel del Mestre Aloy", Revista de Girona, núm. 96, 1981). 
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PARRÒUIA DE SANT DANIEL 
Dijous, 1 de setembre 

FESTA DE SANT DANIEL 

 
 

El proper dijous, dia 1 de setembre, és la festa de Sant Daniel,  
patró de la Vall i de la parròquia que porta el seu nom. 

Per aquest motiu a les 7’45 del matí, al Monestir de sant Daniel es 
celebrarà la Missa en honor del sant patró. 

 

També el proper diumenge, dia 4, a les 9’30 del matí, es celebrarà la 
Missa de Festa Major de la Vall de sant Daniel, al Monestir. 

 
 

DIUMENGE XXII DE DURANT L’ANY (C) 
 

“QUI S’HUMILIA SERÀ ENALTIT” 
 

ambé l’evangeli d’avui és dels que s’entén, sense 
necessitat de massa explicacions. És tan evident el que diu 
Jesús en aquesta paràbola! I en canvi és tant poc freqüent 
que es posi en pràctica: Qui no ha intentat de passar al 

davant d’una cua alguna vegada? Quin conductor no s’ha molestat 
T 



quan a la carretera algú l’ha avançat? ... Podríem posar molts d’altres 
exemples. El que posa Jesús és ben clar: “No et posis al primer lloc. 
Ben al contrari, posa’t al darrer ... perquè tothom que s’enalteix serà 
humiliat, però el qui s’humilia serà enaltit”. 
Ens costa de ser humils. Malauradament el nostre món valora més 
l’aparença, la notorietat, l’espectacularitat. Però Jesús vol la 
sinceritat, la veritat. Ell “que essent ric, es va fer pobre”, vol que 
també nosaltres caminem pel mateix camí. 
Així ho recomanava també la primera lectura: “sigues modest en tot 
el que facis”. Modèstia, senzillesa, pobresa, humilitat... aquest és el 
camí que Déu més aprecia. 
Així ho han fet els sants de tots els temps. I sobretot Maria, la Mare 
de Déu, que en el seu cant de lloança i acció de gràcies hi inclou 
aquest verset, que resumeix la seva actitud vital: “perquè ha mirat la 
petitesa de la seva serventa”, i encara “derroca els poderosos del soli 
i exalça els humils”. 
Efectivament, el camí de Jesús és el camí de l’anorreament. No 
oblidem el càntic del capítol segon de la carta als Filipencs: 
“Jesucrist, que era de condició divina, no es volgué guardar 
gelosament la seva igualtat amb Déu, sinó que es va fer no-res, fins a 
prendre la condició d'esclau. Havent-se fet semblant als homes i 
començant de captenir-se com un home qualsevol, s'abaixà i es féu 
obedient fins a acceptar la mort, i una mort de creu. Per això Déu 
l'ha exalçat i li ha concedit aquell nom que està per damunt de tot 
altre nom, perquè tothom, al cel, a la terra i sota la terra,, doblegui 
el genoll al nom de Jesús i tots els llavis reconeguin que Jesucrist és 
Senyor, a glòria de Déu Pare.” 
Com recorda tantes vegades l’evangeli, només el camí de la creu 
mena a la resurrecció i a la vida. Abaixar-se, per ser alçat per Déu.  
I encara, que no ens passi per alt la recomanació de la primera 
lectura: “Com més gran ets, més humil has de ser”. Nosaltres, que ja 
en el baptisme hem adquirit la condició de fills de Déu, que ens “hem 
acostat a la Jerusalem del cel” (segona lectura), presentem-nos 
també ara amb gran humilitat, davant seu, a la taula del banquet 
eucarístic, figura del banquet celestial, perquè puguem sentir de llavis 
del mateix Senyor: “Amic, puja més amunt”.■  

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 
Diumenge, 28:  12,00: Pel poble.  
  18,30: Carmen Barba Fernández (aniversari) 
Dilluns, 29:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dimarts, 30:  18,30: A la Mare de Déu del Remei 
Dimecres, 31:  18,30: Missioneres del Cor de Maria 
Dijous, 1:   18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 2:  18,30: Intenció particular 
Dissabte, 3:  18,30: Família Girbau Massana 
Diumenge, 4:  12,00: Pel poble.  
  18,30: A sant Narcís 
 

* * * * * * * 
 

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 2 de setembre, és primer divendres de mes. 
Com és costum després de la Missa de les 18’30 hi haurà l’exposició 

del Santíssim amb la pregària de Vespres. Després Benedicció 
solemne amb el Santíssim i reserva. 

 

 


