
 
 
 

 
 
SANTA AFRA, MÀRTIR SINGULAR 

ÀNGEL RODRÍGUEZ VILAGRAN 
L’Afra “gironina” 
 

- L’aplec 
L’aplec del santuari se celebra el 5 d’agost. Fent una ullada històrica 
a la premsa local ens podem fer una idea del que representava aquest 
esdeveniment. L’any 1914 comptava amb dues orquestres que 
oferien música de concert i sardanes. Se celebraven misses des de les 
5 fins a les 9 del matí, a més de la missa solemne de les 10. Al 1953, 
sortia un autobús des de Girona per assistir-hi que tornava a la tarda. 
Durant un temps, fins i tot, aquest autobús va funcionar cada 
diumenge. A l’any 1986 hi arribaven “autocars de tots els racons de 
les comarques gironines [...] alguns d’ells amb exvots per agrair la 
intervenció de la gloriosa màrtir en algun fet positiu de la seva 
existència”. El diari La Veu de Catalunya ja anunciava el 2 d’agost 
de 1935 que “és sempre un dels més lluïts i concorreguts d’aquesta 
comarca”.  
Al llarg de dècades ha estat un punt de trobada festiu d’habitants dels 
municipis de la Vall del Llémena: Canet d’Adri, Sant Aniol de 
Finestres, Sant Gregori i Sant Martí de Llémena que aglutinen tot un 
seguit d’entitats de població: Adri, Cartellà, Ginestar, Llorà, Les 
Serres ... També s’hi acosten fidels de Girona i de Salt.   
Aquest dia és mostrada una relíquia atribuïda a la santa. En un 
reliquiari s’hi guarden petits ossets que foren robats el 1870. Al cap 
d’un temps van aparèixer a l’església com un prodigi.  
 “Es digne de mencionarse que en el día del Aplech passa una cosa 
rara y providencial. Es el temps en que se experimenten amb més 
forsa els raigs del sol y no obstant el bestiar está al aire lliure quiet y 
tranquil sense donar cap mena de cossa, verificantse ben bé aquell 
adagi tant sabut que en l’Aplech de Santa Afra, les mosques no 
piquen” (Breu notícia històrica del Santuari de Santa Afra, Mn. Lluís 
Carbonell, 1916).■             (continuarà)  
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Diumenge III del temps de durant l’any 
 

“El poble que avançava a les fosques ha vist una gran llum”. 
 

urant la nit de Nadal, en la Missa del Gall, llegíem també 
aquest mateix text d’Isaïes, que hem escoltat a la primera 
lectura: “El poble que avançava a les fosques ha vist una 
gran llum...”  

Aquests dies de Nadal hem contemplat com aquesta llum anava 
il·luminant la cova de Betlem, els pastors, els mags, ...  
Ara aquesta llum messiànica, arriba a Galilea (anomenada dels 
pagans). Aquesta profecia s’acompleix, ho fa notar l’evangelista 
Mateu, en Jesús, que instal·la el seu centre d’operacions a Galilea, 
vora el mar de Tiberíades, a Cafarnaüm. Allà Jesús comença la 
predicació. Quines són les seves primeres paraules? Podríem dir que 
les manlleva de Joan el Baptista: “Convertiu-vos, que el Regne del 
cel és a prop”.  
La primera predicació de Jesús és una crida a la conversió, però 
també és un anunci: la proximitat del Regne. I allí mateix crida els 
seus primers deixebles, que seran galileus: Pere i Andreu, Jaume i 
Joan. No s’ho pensen dues vegades. Immediatament deixen les 
barques i les xarxes –el seu “modus vivendi”– i segueixen Jesús per a 
esdevenir pescadors d’homes. Aquest és l’estil de Jesús. I aquest serà 
l’estil de la primera església: ser missioners: “I anava per tot Galilea, 
ensenyant a les sinagogues, predicant la Bona Nova del Regne i 
guarint entre la gent tota malaltia”.  
Ensenyant, predicant i guarint, és a dir salvant. Per això la seva 
predicació és tan ben acollida pels senzills i els pobres, pels malalts i 
els xacrosos, pels petits i pels humils.  
Des d’aquell moment la Galilea dels pagans, aquell país de cruïlla, 
tan influenciat per corrents doctrinals de tota mena, serà il·luminat 
per la llum de l’Evangeli de Jesucrist. I així anà creixent i 
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consolidant-se el petit grup dels deixebles, l’embrió de l’Església.  
Però no tot són flors i violes. Als inicis engrescadors de seguiment 
del nou Mestre, el galileu Jesús, segueixen també altres moments no 
tan gloriosos. Com els que ens narra l’apòstol Pau en la seva primera 
carta als Corintis (segona lectura). Descriu un moment de la vida de 
la primera comunitat de Corint. Ja hi ha divisions. Pau se n’exclama i 
protesta: “¿És que el Crist està dividit?”. Estem celebrant la setmana 
de pregàries per la unitat dels cristians. Preguem, doncs, perquè 
l’Església de Jesucrist retrobi la unitat, perquè cada cristià sigui 
ferment de concòrdia i perquè tots, engrescats per Jesucrist, sapiguem 
ser uns testimonis coratjosos de l’Evangeli, que anem il·luminant 
amb la llum de l’Evangeli la nova Galilea dels pagans que és, ara i 
aquí, el nostre món mateix, el nostre entorn més immediat.■ 
 

* * * * * * * 
 

 
 

Amb el lema «Apreneu a fer el bé, busqueu la justícia» (Is 1,17), aquesta 
setmana, del 18 al 25 de gener, té lloc una nova edició de la Setmana de 
pregària per la unitat dels cristians. Es tracta d’un moment de pregària i 
de trobada fraternal perquè el Senyor ens ajudi a trobar el camí per fer 
realitat el desig de comunió amb tots els cristians d’arreu del món. 
El verset que el Consell de les Esglésies ha escollit com a lema per a 
aquesta any compromet a tots els cristians a treballar de manera conjunta 
per defensar els oprimits de la nostra realitat social, que continua en una 
estructura d’injustícia i de corrupció. 
 

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, 21:  18,30: Família Masó Aragó 
Diumenge, 22:  12,00: Família Cateura Ribot. 
  18,30: Pel poble 
Dilluns, 23:  18,30: Mn. Joan B. Esteve Avilés 
Dimarts, 24:  18,30: Intenció particular 
Dimecres, 25:  18,30: Àngela Pumarola Carbó (aniversari) 
Dijous, 26:  18,30: Per les vocacions 
Divendres, 27:  18,30: Papa Benet XVI 
Dissabte, 28:  18,30: Pel poble 
Diumenge, 29:  12,00: Narcisa Poch Balliu 
  18,30: Família Cateura Ribot 

 
* * * * * * * 

 

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 

 

PREGÀRIA PER LA UNITAT DELS CRISTIANS 
Déu omnipotent i etern,  
que voleu reunir els vostres fills dispersos  
mantenint-los en la unitat;  
mireu el ramat del vostre Fill:  
que la integritat de la fe i els lligams de la caritat  
uneixin els qui han estat consagrats per un mateix baptisme.  

Del Missal Romà 
 


