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esprés d’haver publicat en aquestes pàgines, el llibre que descriu la vida de 
sant Feliu, ara iniciem la publicació del llibre sobre una santa ben 
relacionada amb la nostra Basílica i amb el nostre patró. Ens referim a 

Santa Afra. El nostre bon amic Àngel Rodríguez, que ha tingut cura de la redacció 
d’aquest llibret, ens ha permès de fer-lo públic també en aquestes pàgines del 
nostre FULL PARROQUIAL. Li ho agraïm de tot cor, i esperem que us resulti 
interessant. 
 
SANTA AFRA, UNA MÀRTIR SINGULAR 
 
Les actes de la Passió  
 
En les primeres línies de les actes de la Passió (o del martiri) de santa 
Afra, Thierry Ruinart, en la seva obra Les veritables actes dels 
màrtirs (escrita en llatí el 1689 i traduïda al castellà el 1776), ens 
presenta la santa com a una famosa “cortesana”. En el Diccionari de 
l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC), una de les excepcions de la 
paraula “cortesana” és la de “prostituta refinada i culta”.  

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

“ARA ELL HA TROBAT CONSOL I TU SOFRIMENTS” 
 

esprés de la magnífica paràbola del perdó i la 
misericòrdia que comentàvem fa dos diumenges –el Fill 
pròdig– avui sembla que l’evangeli es contradiu. Com 
quedem? Déu és Pare bo i misericordiós que perdona 

sempre o en canvi és el Déu de justícia que premia els bons i castiga 
els dolents?  
El profeta Amós (primera lectura) introduïa amb paraules i imatges 
ben punyents la reflexió d’avui: Aquells qui es passen la vida en 
luxes i plaers, oblidant-se dels pobres... “seran els primers en la fila 
dels deportats”. És a dir, el profeta ensenya que Déu farà justícia. 
Més tard o més d’hora, però... qui la fa, la paga!  
I a l’evangeli, semblantment: El ric, tip i fart de bons banquets, anirà 
al lloc dels turments. El pobre Llàtzer, en canvi, serà acollit al si 
d’Abraham. La lògica de la justícia: “Fill meu, recorda’t que en vida 
et van tocar béns de tota mena, i a Llàtzer mals, però ara ell ha 
trobat consol i tu sofriments”  
S’han girat les truites... el de dalt a baix i el de baix a dalt. I, ja està? 
No, no està. Perquè en la seva paràbola Jesús ens fa anar més enllà. 
Finalment, aquell ric, que mai no s’havia recordat de ningú, ni tan 
sols de facilitar les “engrunes que queien de la seva taula” al pobre 
Llàtzer, ara, en aquell lloc de turments pensa, finalment, en algú més 
que en ell: Els seus germans... que algú els adverteixi. Massa tard.  
I aquest és el missatge de la paràbola. Déu està sempre disposat a 
perdonar, fins i tot a aquell egoista desvergonyit... si es converteix, ni 
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que sigui a l’hora darrera. (Pensem en el bon lladre que també ens 
presentarà Lluc al final del seu evangeli: “Avui seràs amb mi al 
Paradís”). Però cal ser-hi a temps. No podem esperar. També aquesta 
paràbola ens mostra la misericòrdia del nostre Pare Déu, que ens 
adverteix per tots els mitjans possibles. Fins i tot fent retornar algú 
del país dels morts, el seu Fill, ressuscitat, que ens ha mostrat la Llum 
de la Vida i el camí que hi mena.  
Per això, agraïts, hem de fer cas de les recomanacions que feia sant 
Pau al seu deixeble estimat, Timoteu (segona lectura): “Home de 
Déu, busca de practicar sempre la justícia, la pietat, la fe, l’amor, la 
paciència... Lluita en el noble combat de la fe i guanya’t la vida 
eterna” Per obtenir-la cal fugir de tota mena d’egoisme i viure 
sempre estimant. Només la generositat, fruit de l’amor, ens fa viure 
prop de Déu ja ara, en aquesta vida i després, per sempre, en la vida 
eterna del cel.■  

 

* * * * * * * 
 

 
LA CAPELLA DEL SANTÍSSIM EN OBRES 

 
Fa pocs dies, haureu pogut comprovar que la capella de 
l’Arxiconfraria de la Passió i Mort, més coneguda com a Capella del 
Santíssim ha quedat tancada, i el culte a l’Eucaristia, la Missa diària 
i les Confessions s’han hagut de traslladar a la Capella de sant 
Narcís.  
El motiu és el despreniment d’una part de l’enguixat del sostre, 
degut a humitats en les cobertes.  
El perill que això pugui repetir-se, ja que hi ha altres zones que 
amenacen amb nous despreniments, ens ha obligat a prendre aquesta 
decisió. 
Ben aviat, un cop els tècnics han pogut avaluar els danys i cercar-ne 
les solucions, s’iniciaran les obres de rehabilitació. 
La previsió és que abans de la Festa de sant Narcís ja pugui estar tot 
reparat i repintat i es pugui tornar la Capella al seu ús habitual. 
 

 

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, 24:  18,30: Família Girbau Massana 
Diumenge, 25:  12,00: Pel poble.  
  18,30: Intenció particular 
Dilluns, 26:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dimarts, 27:  18,30: Intenció particular 
Dimecres, 28:  18,30: A sant Narcís 
Dijous, 29:   18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 30: 18,30: A la Mare de Déu del Remei 
Dissabte, 1:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 2:  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 

 
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. 


