
 
 
 

 
 
 
SANTA AFRA, MÀRTIR SINGULAR 

ÀNGEL RODRÍGUEZ VILAGRAN 
L’Afra “gironina” 
 
- La Missa del Gall 
Mn. Joaquim Cornellà (1917-2013) va ser durant 50 anys el rector 
custodi del santuari, des del 1957 al 2007. Les persones de la Vall del 
Llémena recorden encara avui el seu caràcter afable i de bonhomia. 
D’entre moltes activitats que organitzava per acostar els fidels al 
santuari cal destacar la Missa del Gall, que era sempre molt 
concorreguda. S’organitzava a l’estil de les primeres comunitats 
cristianes, amb l’acompanyament de cants i la presència de pastorets 
i d’un xai a l’interior del temple. Un cop finalitzada, a la plaça del 
santuari, no hi faltava una foguera on els fidels es felicitaven el Nadal 
al voltant d’una foguera amb moscatell i galetes.  
 
- La Mare de Déu de les Neus 
Una imatge de la Mare de Déu de les Neus es pot veure damunt el 
retaule de santa Afra al Santuari de Ginestar. Explica la tradició que 
una humil pastoreta d’un mas de Ginestar, tot guardant el seu petit 
ramat, veié un 5 d’agost (festa també de la Mare de Déu de les Neus), 
una clapa de neu on hi ha actualment l’hort del santuari. Tota 
estranyada, ho feu saber als habitants dels masos veïns, que, quan hi 
anaren van trobar enterrada una escultura de la Mare de Déu. Tot i 
que la veneració a la Mare de Déu de les Neus no es pot datar amb 
total precisió, se sap que l’any 1760 ja rebia culte.  
La llegenda ens recorda la fundació al segle IV de la basílica de 
Santa Maria la Major de Roma per haver succeït un cas semblant. 
La Mare de Déu de les Neus és l’advocada per a les dones boniques, 
presumides i educades. La neu, també s’aplica a Maria com a símbol 
de puresa.■                       

(continuarà)  
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Diumenge IV del temps de durant l’any 
 

LES BENAURANCES 
 

l Sermó de la Muntanya s’inicia amb el text de les 
Benaurances. Se l’ha anomenat el discurs programàtic de 
Jesús.  
Certament que aquestes paraules havien d’impressionar als 

qui les pogueren escoltar per primera vegada, com ens impressionen 
encara ara a nosaltres, tot i haver-les sentit mil vegades. Les 
benaurances desconcerten. Plantegen un estil de vida diferent.  
En definitiva, ens recorden que els “camins de Déu no són els 
nostres”. Plantegen una nova noció de felicitat: Els feliços d’aquest 
món, no ho tenen bé per arribar a la salvació. Són els pobres, els 
humils, els qui estan de dol... els qui tenen un lloc de privilegi en el 
Regne de Déu.  
Sant Pau (segona lectura) també es feia ressò d’aquest canvi de 
perspectiva: “Déu per confondre els savis ha escollit els qui el món 
té per ignorants; per confondre els forts, ha escollit els qui el món té 
per dèbils...”.  
I també el profeta Sofonies (primera lectura) exhortava els seus 
oients: “Busqueu la bondat, busqueu la humilitat”.  
Que lluny que estem d’aquesta mentalitat bíblica i evangèlica. Qui té 
aquestes idees, en el nostre món, més aviat és titllat de beneit.  
Jesús, després d’iniciar la seva predicació amb la crida a la conversió, 
al canvi (recordeu l’evangeli de diumenge passat: “Convertiu- vos, 
que el Regne del cel és a prop”), ara ens ensenya quin és el sentit 
d’aquest canvi. I per això proclama feliços, aquells qui el món 
considera infeliços.  
Les benaurances ens posen davant d’opcions decisives pel que fa als 
béns terrenals; ens purifiquen el cor i ens ensenyen a estimar Déu per 
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damunt de tot. ¿No és aquest, també, el primer dels manaments de la 
Llei de Déu? Cal no perdre de vista la perspectiva final: el Regne del 
cel, la Benaurança definitiva, la felicitat eterna. Quan mirem el món 
d’ara des d’aquesta perspectiva, tot canvia, tot es veu diferent. En 
definitiva les Benaurances són una crida a mirar les coses d’aquest 
món des de la mirada de Déu: Una mirada transcendent, que tot ho 
relativitza.  
Sí, si voleu ser feliços, estimeu la pobresa, estimeu la humilitat, 
estimeu la puresa i la netedat del cor, estimeu la pau i la justícia, 
estimeu fins i tot la incomprensió i la persecució. “Alegreu-vos i feu 
festa, perquè la vostra recompensa és gran en el cel”.■ 
 

* * * * * * * 
 

I. LES BENAURANCES 
Les benaurances són al cor de la predicació de Jesús. El seu anunci 
continua les promeses fetes al poble elegit des d’Abraham, les 
completa i les ordena no pas a la pura fruïció d’una terra, sinó a la 
possessió del Regne del cel. 
Les benaurances dibuixen el rostre de Jesucrist i descriuen la seva 
caritat; expressen la vocació dels fidels associats a la glòria de la 
passió i de la Resurrecció; il·luminen les accions i les actituds 
característiques de la vida cristiana; són les promeses paradoxals 
que sostenen l’esperança enmig de les tribulacions; anuncien les 
benediccions i les recompenses ja obscurament anticipades als 
deixebles; han estat inaugurades en la vida de la Verge Maria i de 
tots els sants. 

II. EL DESIG DE FELICITAT 
Les benaurances responen al desig natural de felicitat. Aquest desig 
és d’origen diví. Déu l’ha posat al cor de l’home per atreure’l vers 
ell, l’únic que pot satisfer-lo. 
Les benaurances descobreixen la finalitat de l’existència humana, el 
fi últim dels actes humans: Déu ens crida a la seva pròpia 
benaurança. Aquesta vocació s’adreça a cadascú personalment, però 
també al conjunt de l’Església, el nou poble dels qui han acollit la 
promesa i en viuen amb la fe. 

CATECIME DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA. Cf. n. 1716-1719 
 
 

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, 28:  18,30: Pel poble 
Diumenge, 29:  12,00: Narcisa Poch Balliu 
  18,30: Família Cateura Ribot 
Dilluns, 30:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dimarts, 31:  18,30: Mn. Joan Baptista Esteve Avilés 
Dimecres, 1:  18,30: Intenció particular 
Dijous, 2:  18,30: Papa Benet XVI 
Divendres, 3:  18,30: Per les vocacions 
Dissabte, 4:  18,30: Enriqueta Ferrer 
Diumenge, 5:  12,00: Àngel López García 
  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 

 

HAN CELEBRAT EL MATRIMONI 
Francisco Javier García Falaguera amb Immaculada Candel Serra 

 

FESTA DE LA CANDELERA 
El proper dijous, dia 2 de febrer és la Festa de la Presentació del 

Senyor. A les 18’30: Benedicció de les Candeles, Processó i Missa. 
 

PRIMER DIVENDRES 
Divendres, dia 3, a les 18’30 Missa i tot seguit Exposició del 

Santíssim, pregària de vespres i Benedicció. 
 

CAMPANYA DE NADAL DE CARITAS 
En la Campanya extraordinària de Caritas, durant el Nadal, s’han 

recollit 2000 €, que s’han entregat a Caritas Interparroquial (1000 €) i 
a Caritas Diocesana (1000 €). 


