
 
 
 
 
 

 
SANT FELIU AFRICÀ,  
 
Primer testimoni de la fe a Girona  

 
Per Joan Baburés i Noguer  

 
 

Sant Feliu, avui  
 
També avui es manté viu el seu culte. Són molts els pobles i 
parròquies que el tenen per patró. Però on es conserva amb especial 
veneració el seu record és, naturalment, la Basílica que porta el seu 
nom a la ciutat de Girona, Allí se situa el lloc de la seva sepultura, i 
el punt d’arribada de molts pelegrins que l’han volgut honorar al llarg 
dels temps.  
Aquesta Basílica –parròquia major de sant Feliu de Girona– guarda 
un conjunt de sarcòfags romans i paleocristians, vuit, que són el 
testimoni més fefaent del lloc on sant Feliu ha estat venerat per 
generacions de cristians. Dos d’aquests sarcòfags són encara de tema 
pagà. I un d’ells, el més clàssic, que té la figuració escultòrica en 
relleu del rapte de Prosèrpina, és contemporani del martiri del sant. 
Fa goig de pensar que ja va ser testimoni del martiri i de la sepultura 
de sant Feliu.  
El conjunt d’aquests sarcòfags, especialment els de temàtica 
cristiana, són una veritable catequesi bíblica i teològica del misteri 
cristià. El que sant Feliu predicava en vida ara ho testimonien aquests 
relleus a tots els qui s’acosten a venerar la seva sepultura. Des d’aquí 
us invitem a fer-hi també vosaltres la visita.■  
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DIUMENGE XXIII DE DURANT L’ANY (C) 
 

“DONEU ENCERT A L’OBRA DE LES NOSTRES MANS” 
 

er cristià vol dir ser deixeble de Jesucrist. I ser deixeble, no 
vol dir simplement seguir una doctrina, un pensament, una 
ideologia. No. En aquest cas vol dir seguir una persona: 
Jesucrist. Seguir-lo amb una opció radical. Deixar-ho tot, per 

anar amb ell. Estar disposats a tot: Deixar-ho tot per acompanyar 
Jesús amb la creu.  
“Ningú de vosaltres no pot ser deixeble meu si no renuncia a tot el 
que té.” Paraules de Jesús que ens ensenyen que mai no serem 
deixebles del tot, si no estem disposats a fer com l’apòstol Pau: “Ja 
no sóc jo qui visc, és Crist que viu en mi”.  
La primera lectura, treta del llibre de la Saviesa, ja ens exhortava a 
cercar la veritable saviesa, que no és altra que Déu mateix. Déu s’ha 
donat a conèixer. S’ha revelat, diem. Efectivament coneixem qui és 
Déu i què vol de nosaltres, perquè Ell ens ho ha revelat. “Qui hauria 
conegut mai què desitjàveu, si vós mateix no haguéssiu donat la 
saviesa”. El coneixement de Déu i de la seva voluntat és la veritable 
Saviesa. Ell ens ha fet el do del seu sant Esperit, per tal que 
coneguem els seus camins. Només amb la il·luminació de l’Esperit 
Sant podem trobar “un rastre de les coses del cel”.  
El salm responsorial es feia ressò d’aquest desig i ens proposava 
“d’adquirir la saviesa del cor”. És a dir la saviesa de Déu que es 
mostra en l’amor. “Que el vostre amor no trigui més a saciar-nos” 
demanava el salmista.  
L’amor de Déu vessat en els nostres cors, el do del sant Esperit que 
Déu ens fa, és el qui ens porta al coneixement de la veritable saviesa. 
Amor generós i sincer, misericòrdia i compassió.  

 S 



Una vida així, germans, no s’improvisa. Per això els exemples, a 
mode de petites paràboles de l’evangeli que acabem d’escoltar, ens 
ensenyen a preparar-nos per a ser deixebles del Crist seguint 
l’exemple dels càlculs humans que es fan a l’hora de dur a terme 
alguna gran empresa: Una construcció d’una torre, una estratègia per 
a una batalla...  
Pensem, doncs, amb valentia: ¿estem preparats per a seguir Jesús? 
Examinem-nos amb rigor: ¿Serem capaços d’acompanyar-lo portant 
la pròpia creu?  
Si ho volem aconseguir nosaltres sols, estem perduts. Però si ens 
refiem del Mestre que ens ha cridat a ser deixebles seus, podem estar 
segurs que ell també ens dóna els mitjans i la força per dur-ho a 
terme: La fermesa de la seva Paraula i el nodriment de la seva 
Eucaristia. Tot embolcallat amb una pregària confiada, la del salm 
responsorial: “Doneu encert a l’obra de les nostres mans”.■  

 
* * * * * * * 

 
PREPARAR-SE PER A LA PRIMERA COMUNIÓ 

 

Com sabeu, la preparació específica per a aquest Sagrament 
dura dos cursos: comença a 2n i acaba a 3r amb la Primera 
Comunió, al final del mes de maig o començaments de juny. 
La decisió que el vostre fill faci o no la Primera Comunió, 
depèn enterament de la família. 
En el cas que vulgueu que el vostre fill es prepari a la nostra 
parròquia és necessari seguir el pla de formació establert que 
comprèn unes reunions específiques i el seguiment del pla de 
catequesi, que dur a terme cada divendres de 6 a 7 de la 
tarda. 
Per a poder realitzar la Primera Confessió, i després la 
Primera Comunió, és necessari que lliureu la partida de 
Baptisme del vostre fill al moment de la inscripció, a no ser 
que hagi estat batejat aquí, on ja consta en els llibres 
parroquials. 

 

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, 3:  18,30: Família Girbau Massana 
Diumenge, 4:  12,00: Pel poble.  
  18,30: A sant Narcís 
Dilluns, 5:  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 
 

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. 


