
 
 
 
 
 

 
 

SANTA AFRA, MÀRTIR SINGULAR 

ÀNGEL RODRÍGUEZ VILAGRAN 
L’Afra “gironina” 
A l’interior del temple podem veure en un 
cambril, el retaule d’estil barroc, obra de 
l’artista Ramon Pericay. Va ser inaugurat 
juntament amb la imatge i l’altar l’any 1958. 
La santa està dempeus, amb el braç dret porta 
la palma del martiri, i al darrere es veuen els 
pals en forma d’X (la Creu de Sant Andreu) 

on va ser lligada i posteriorment cremada. Va acompanyada de sant 
Narcís i sant Feliu.  
En una capella lateral hi ha un altar i un retaule amb les imatges de la 
mare de santa Afra i les seves criades.  
La font de la plaça del santuari és coneguda com la “Font de Juncà”. 
 
- L’hostatgeria  
Antigament estava oberta durant tot l’any. Havia funcionat molt bé 
durant la temporada d’estiu, especialment a la dècada de 1970 i 1980. 
També hi anaven famílies de la ciutat de Girona, especialment amb 
mainada, que en feien el seu lloc d’estiueig. El cap de família 
continuava treballant diàriament a la ciutat, i en acabar a la tarda 
retornava al santuari per romandre reunit amb la família fins 
l’endemà al matí.  
Durant força anys, els diumenges, el restaurant havia tingut molts 
clients vinguts d’arreu dels pobles de la Vall del Llémena i de 
Girona.  
En el moment que s’escriu aquesta biografia, està tancada a l’espera 
que algun dia pugui tornar a funcionar.■                           

(continuarà)  

 
 
 
 
 
 

 
Diumenge, 15 de gener de 2023. Núm. 686 
 

Diumenge II del temps de durant l’any 
 

“T’he fet llum de tots els pobles”. 
 

Al aplicar aquesta afirmació del profeta Isaïes, que hem 
proclamat en la primera lectura, a Jesús: Jesús és la llum 
del món: LUMEN GENTIUM. Precisament el Concili 
Vaticà II, amb aquesta expressió, obre la Constitució 

Dogmàtica sobre l’Església: “Per tal com el Crist és la llum de les 
nacions, aquest sant Concili, reunit sota l’acció de l’Esperit Sant, 
desitja vehementment il·luminar tots els homes amb la seva claror, 
que resplendeix sobre la faç de l’Església, anunciant la bona nova de 
l’Evangeli a tota la humanitat (cf. Mc 16, 15)”  (LG 1) 
En aquest diumenge, on encara hi ha ressons de la manifestació del 
Senyor, l’evangeli ens mostra el Crist, per mitjà de Joan Baptista, 
com l’Anyell de Déu que pren damunt seu el pecat del món. Així 
Jesús es manifesta com a Salvador. 
Jesús ens dóna la salvació a partir del seu sacrifici a la creu, com 
l’anyell portat al sacrifici –la víctima pasqual–. Jesús, ho recordem en 
la celebració eucarística, és immolat per salvar el seu poble. Per això 
quan es parteix el pa l’invoquem amb aquestes paraules: Anyell de 
Déu que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. 
Avui, en la segona lectura, iniciem la lectura contínua de la primera 
carta de sant Pau als Corintis. L’apòstol ens desitja, en començar el 
seu escrit, la gràcia i la pau de Déu. També aquestes paraules les 
utilitzem sovint com a salutació inicial de les nostres celebracions 
litúrgiques. Paraules que expressen el desig que aquesta salvació 
arribi a tothom. 
El desig s’ha de fer realitat. I la realitat s’esdevé per mitjà del 
sagrament. El pa de l’Eucaristia, partit i compartit, ens fa present 
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damunt l’altar l’Anyell Pasqual, Crist que es dóna per a salvar el 
món. 
I és aquesta “comunió” amb el Crist vivent que ens salva i ens dóna 
coratge per escampar aquesta salvació arreu de la terra: per ser, 
també nosaltres, llum de tots els pobles. 
“Jo ho he vist, i dono testimoni que aquest és el Fill de Déu” deia 
Joan. I nosaltres, que també sacramentalment rebem el Crist, podem 
dir amb tota certesa i ben fermament que ho hem vist i en donem 
testimoni. Així la salvació de Déu va arribant a tots els racons de la 
terra. 
Com sant Pau, també nosaltres som cridats a ser apòstols, és a dir 
missatgers, transmissors de la Bona Nova de l’Evangeli. Que sortim 
d’aquesta celebració tal com ens demana el papa Francesc, contents i 
alegres, per transmetre amb fidelitat el Goig de l’Evangeli, de manera 
que engresqui als qui viuen prop nostre.■ 
 

* * * * * * * 
 

VERS LA UNITAT DE TOTES LES ESGLÉSIES CRISTIANES 
 

La unitat, «Crist des del començament la va donar a la seva Església, 
i creiem que subsisteix inamissiblement en l’Església catòlica, i 
confiem que anirà creixent cada dia més fins a la fi dels segles». El 
Crist dóna cada dia a la seva Església el do de la unitat, però 
l’Església cada dia ha de pregar i treballar per mantenir, reforçar i 
refer la unitat que el Crist vol per a ella. Per això Jesús mateix va 
pregar a l’hora de la seva passió per la unitat dels seus deixebles: 
«Que tots siguin u; com vós, Pare, sou en mi i jo en vós, perquè 
siguin perfectament u, i el món conegui que vós m’heu enviat» (Jn 
17,21). El desig de retrobar la unitat de tots els cristians és un do del 
Crist i una crida de l’Esperit Sant. 
L’afany de realitzar la unió «l’ha de tenir tota l’Església, fidels i 
pastors». Però cal també «tenir consciència que aquest projecte 
sagrat, la reconciliació de tots els cristians en la unitat d’una sola i 
única Església del Crist, supera les forces de les capacitats 
humanes». Per això posem tota la nostra esperança en la pregària del 
Crist per l’Església, en l’amor del Pare envers nosaltres, i en el 
poder de l’Esperit Sant» (cf. VATICÀ II, “Unitatis redintegratio”). 

 

CATECISME DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA, n. 820.822 
 

 

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, 14:  18,30: Àngel Goy 
Diumenge, 15:  12,00: Família Cateura Ribot. 
  18,30: Pel poble 
Dilluns, 16:  18,30: Maria Noguer i Torrent 
Dimarts, 17:  18,30: Mn. Alfons Riera i Gubau 
Dimecres, 18:  18,30: Mn. Lluís Solà i Triadú 
Dijous, 19:  18,30: Papa Benet XVI 
Divendres, 20:  18,30: Papa Benet XVI 
Dissabte, 21:  18,30: Família Masó Aragó 
Diumenge, 22:  12,00: Família Cateura Ribot. 
  18,30: Pel poble 

 
* * * * * * * 

 

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 

 

HA REBUT EL BAPTISME 
Mateu Boadas i Grau 

 

SETMANA DE PREGÀRIES PER LA UNITAT 
Des del dimecres, dia 17, fins al proper dimecres, dia 25, se celebra 

la Setmana de Pregàries per la Unitat del Cristians, amb el lema: 
“Apreneu a fer el bé, busqueu la justícia” (Is 1, 17). Tinguem ben 

present en les nostres pregàries aquesta intenció.  


