
 
 
 
 
 

SANT FELIU AFRICÀ,  
Primer testimoni de la fe a Girona  

Per Joan Baburés i Noguer  
Sant Feliu, avui  
 
Com a colofó, transcrivim l’antic himne litúrgic de 
la festa del sant, que si en llatí té la força de les 
composicions poètiques més reeixides, en la seva 
traducció catalana pot acomplir la missió d’ajudar-
vos a formular la vostra pregària. 

 
HIMNE LITÚRGIC "FONS DEUS VITÆ PERENNIS" (s. VII) 
 
Font, oh Déu!, de vida eterna, llum que il·lumina els estels,  
 mireu els fidels que us canten els goigs d'un Màrtir excels.  
 Rebeu llurs cants de lloança i acompliu-los llurs anhels. 
 
Celebrem avui les obres de Feliu, el vostre sant.  
 Destraveu-nos, doncs, la llengua; feu que sigui més vibrant,  
 quan cantem la vostra gesta senyalada, el nostre cant. 
 
D'arts i de lletres profanes feia refús sant Feliu  
 en cert lloc de Mauritània que Cesarea se'n diu;  
 car de seguir-vos per sempre sentia el desig més viu. 
 
Quan li han dit que hi persegueixen feroçment els cristians,  
 ve a Girona, on el prefecte li engrillona peus i mans.  
 Però dins la presó fosca el consolen àngels sants. 
 
El presenten davant l'ara perquè als ídols cremi encens.  
 Ell s'hi nega, el Crist invoca, crida el poble i, d'odi plens,  

li descolguen tots els ossos bo i causant-li un dolor intens. 
(continuarà)  
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DIUMENGE XXIV DE DURANT L’ANY (C) 
 

“JESUCRIST VINGUÉ AL MÓN A SALVAR ELS PECADORS” 
 

na vegada més acabem d’escoltar l’anunci de la Bona 
Nova del perdó i de la misericòrdia de Déu, reflectits en 
aquestes tres paràboles de l’evangeli que acabem de 
proclamar.  

Massa sovint s’ha presentat un Déu terrible, segons aquella dita que 
apreníem en el catecisme: Déu premia els bons i castiga els dolents. I 
és veritat, però ja l’Antic Testament ens presenta un Déu disposat a 
perdonar. La primera lectura ens mostra com Déu està prompte a 
desdir-se del càstig amb què havia amenaçat el poble pecador, si vol 
convertir-se.  
Sant Pau, a la segona lectura, dóna fe d’aquesta bona disposició de 
Déu quan afirma: “Això que ara et diré és cert i del tot digne de 
crèdit: que Jesucrist vingué al món a salvar els pecadors”.  
I l’evangeli d’avui és la prova més evident del que estem dient: Jesús 
ens presenta Déu, com el Pare bo, que amb paciència i bondat i amb 
una gran misericòrdia, no només acull el fill que havia marxat de 
casa, sinó que renya el germà gran, perquè no sap ser magnànim.  
I en l’ensenyament de l’evangeli que hem escoltat s’afirma que “al 
cel hi ha més alegria per un sol pecador convertit, que no pas per 
noranta-nou justos, que no necessiten convertir-se”  
Germans, cal aprendre aquestes lliçons. Bàsicament dues: La 
primera: Déu sempre està disposat a perdonar. La segona: Cal 
alegrar-se i fer festa per un sol pecador convertit.  
Com diu el papa Francesc: Déu sempre està disposat a perdonar-nos; 
som nosaltres els que no sempre estem disposats a acudir davant seu 
per demanar-li el perdó. Examinem aquesta nostra actitud, perquè 
Déu estima el pecador, però no el pecat. Si persistim en el pecat, si 
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ens allunyem de Déu, si no som capaços de reflexionar i retornar a la 
casa del Pare –com va fer el fill petit de la paràbola- no podrem sentir 
mai la paraula de perdó que el Pare té a punt pel dia del nostre retorn.  
I cal alegrar-se i fer festa per la conversió dels pecadors. És a dir, si 
Déu està disposat a perdonar sempre, cal que també el nostre cor 
sigui misericordiós i ple de bondat. Allunyem doncs del nostre cor 
aquelles actituds d’enveja –com les del germà gran de la paràbola- 
que ens impedeixen de ser bondadosos i compassius, i ens fan criticar 
aquells que com Jesús “acullen els pecadors i mengen amb ells”.  
Ben al contrari, donem gràcies a Jesús, el Bon Pastor, que es carrega 
a les espatlles l’ovella esgarriada i la retorna al ramat, per conduir-la 
amb les altres noranta nou a les prades del cel, a la festa de l’alegria 
eterna.  
No podem acabar sense una referència a la Diada Nacional de 
Catalunya, que també celebrem avui. Preguem pel nostre país, 
demanem la prosperitat, la concòrdia i la bona convivència, però 
sobretot la referència a les nostres arrels cristianes, que ens fan viure 
en amor i perdó per a tots.■  

 
* * * * * * * 

 

ARRELS CRISTIANES DE CATALUNYA 
 

L’Església a Catalunya 
La presència cristiana a la nostra terra remunta fins als primers 
segles. Les Actes del martiri del bisbe Fructuós l’any 259 en són la 
primera dada documentada. En forjar-se la nacionalitat catalana, 
molts noms albiradors de l’Església ho són també del país naixent. 
La figura de l’Abat Oliba, bisbe de Vic, abat de Ripoll i de Cuixà i 
fundador de Montserrat, encarna l’esperit de tota una època. Mentre 
la societat catalana comença a estructurar-se, rep dels monestirs i de 
les catedrals l’impuls de l’esperit cristià que es manifesta en 
institucions tan noves i decisives com la de «la pau i la treva». És un 
moment singular en el qual la fundació del país i l’establiment de 
l’Església van plegats. Un dels primers documents de la llengua 
catalana són unes homilies, les d’Organyà. Aquesta presència 
continuarà sempre, prenent formes diverses segons l’evolució dels 
temps. L’obra de la Mercè serà exponent d’una hora de plenitud. ... 
 

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, 10:  18,30: Família Girbau Massana 
Diumenge, 11:    9,30: Jordi Salgas (Parròquia Sant Daniel) 
  12,00: Pel poble.  
  18,30: Àngel Goy 
Dilluns, 12:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dimarts, 13:  18,30: Missioneres del Cor de Maria 
Dimecres, 14:  18,30: Mn. Joan Marquès i família 
Dijous, 15:   18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 16: 18,30: Intenció particular 
Dissabte, 17:  18,30: Família Girbau Massana 
Diumenge, 18:  12,00: Pel poble.  
  18,30: Família Marquès Lladó 
 

* * * * * * * 
 

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 

 
 
 

INSCRIPCIONS CATEQUESI DE PRIMERA COMUNIÓ 
Cada dijous, de 12 a 13 o bé de 17 a 18 resta oberta al Despatx 
Parroquial la Inscripció per als nens i nenes que han de fer la 

Catequesi de preparació per a la Primera Comunió. 
 
 
 

HA REBUT EL BAPTISME 
Mar García Sebastián 

 


