
 
 
 
 
 

 
 
 

SANTA AFRA, MÀRTIR SINGULAR 

ÀNGEL RODRÍGUEZ VILAGRAN 
L’Afra “gironina” 

Que santa Afra es veneri a pocs quilòmetres 
de la ciutat de Girona en té la culpa lògicament 
sant Narcís, patró d’aquesta ciutat des de l’any 
1387 i de la diòcesi des del 1864. És una 
manera d’apropar el culte a aquests dos sants 

després de la relació que es desprèn de la tradició.  

El Santuari de Santa Afra pertany a la parròquia de Ginestar, 
en el terme municipal de Sant Gregori, emplaçat a la serralada de 
Sant Grau a 260 metres d’alçada i en plena Vall del Llémena. És a 5 
quilòmetres de Sant Gregori i a 11 de la ciutat de Girona.  

Va ser promogut l’any 1344 pel rector i els administradors de 
la parròquia de Ginestar. Una ermitana en fou la primera 
encarregada. L’indret on estava instal·lada aquella primera ermita era 
molt ombrívol i humit. Per això, l’any 1570 es decidí buscar un nou 
emplaçament i erigir-la en el lloc actual. La concurrència important 
de pelegrins motivà que es construís una nova església l’any 1760. 
Les obres s’encarregaren al constructor Vicenç Fontanella, veí  de 
Montcalp, de la mateixa Vall del Llémena. El campanar i el porxo 
són de l’any 1904. Treballant-hi en les obres va morir el germà del 
qui era aleshores el capellà custodi, Mn. Lluís Carbonell. Una làpida 
situada darrera les parets del campanar, lloc on va passar aquest 
accident, ens ho recorda. També és d’aquesta època l’hostatgeria que 
es va anar ampliant a partir del 1953, durant el rectorat de Mn. 
Joaquim Cornellà.■                                            (continuarà)  
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Diumenge I del temps de durant l’any 
 

FESTA DEL BAPTISME DEL SENYOR 
 

On dia, avui, per recordar el nostre Baptisme i renovar-ne 
els compromisos. Perquè, acabades les festes de Nadal, 
contemplem encara des d’un altre angle la mateixa 
manifestació de Déu als homes que celebràvem el dia de 

l’Epifania: Jesús, en el Baptisme al riu Jordà, és ungit pel Pare per a 
dur a terme la Missió salvadora, alliberadora del pecat. 
Veiem en aquest Jesús un apropament als pecadors, als qui s’han 
allunyat del camí recte. Això ens ha d’alegrar, ja que pecadors, ho 
som tots – el papa Francesc ho recorda sovint –. Per això també Jesús 
es fa batejar per Joan en el Jordà. No pas perquè ell fos pecador, sinó 
per salvar del pecat, per mitjà de l’aigua i de l’Esperit Sant, els qui 
s’acosten al Baptisme. 
Jesús, – no oblidem el significat del seu nom: “Déu salva” – ha 
vingut a salvar dels pecats el seu poble. Per això, enmig de la fila dels 
pecadors cridats a conversió, es pot sentir la veu del cel que afirma: 
“Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m’he complagut”. 
Pel Baptisme, també nosaltres som fills estimats de Déu. Per això 
afirmem que el Baptisme ens fa fills de Déu. 
El camí de l’evangeli comença amb la conversió del cor i la remissió 
dels pecats. A la crida a la conversió ha de seguir una autèntica 
renovació del cor. Renovació que és, certament, fruit d’una decisió 
personal, quan arrepentits del mal que hem fet, ens proposem de 
caminar pel camí recte. Però que sobretot és obra de l’Esperit Sant 
que ens regenera, ens fa homes nous. Do de la gràcia divina que ens 
purifica. “Llavors el cel s’obrí i veié que l’Esperit de Déu baixava 
com un colom i venia cap a ell”. 

B 
 



La missió salvadora de Jesús es segueix realitzant avui, per mitjà de 
l’Església. Els sagraments són la paraula salvadora que Déu continua 
adreçant a tota la humanitat. Són els signes eficaços que realitzen 
realment la santificació de cada persona que els rep. Són el do gratuït 
de l’amor de Déu que es vessa a mans plenes sobre tota la humanitat. 
Estimem i agraïm el do del Baptisme. Renovem avui la professió de 
fe baptismal, que un dia van fer els nostre pares i padrins per 
nosaltres. I sobretot sentim ben viva avui, ara i aquí, la força de la 
gràcia de Déu que continua renovant-nos cada dia, alliberant-nos de 
tot mal i fent-nos participar de la salvació. 
L’Eucaristia que ens agermana i ens enforteix és el millor aliment per 
a dur a terme la missió que des del Baptisme el Senyor ens ha 
encomanat a cada un de nosaltres.■ 

* * * * * * * 
EN LA MORT DEL PAPA EMÈRIT BENET XVI 

 

Tenim un deute de gratitud envers el papa Benet 
XVI (A.C.S.), que acaba de deixar aquest món. 
La nostra església parroquial, antiga col·legiata, 
fet que va provocar que durant molt temps fos 
coneguda com la ex-col·legiata de sant Fèlix, ara 
pot honorar-se del títol de Basílica. 
Això cal agrair-ho al papa Benet, que va ser qui 
va concedir aquesta distinció singular a la nostra 
parròquia. 
Així ho recorda la inscripció commemorativa 
que podem contemplar al costat de la porta 
principal: “Avui, 9 d’octubre de 2011, l’Emm. 
Sr. Cardenal, Antonio Cañizares Llovera, 
prefecte de la Congregació del Culte i la 
Disciplina dels Sagraments, ha presidit 
l’Eucaristia en acció de gràcies pel títol de 
Basílica que concedí el Papa Benet XVI, el 

passat 31 de maig, a aquesta insigne i antiquíssima església de la 
Parròquia Major de Sant Feliu de Girona.” DEO GRATIAS. 

 

En la imatge: Fotografia del papa Benet i Còpia del Decret que concedeix el títol de 
Basílica Menor, conservats a la Sagristia. 

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, 7:  18,30: Família Cateura Ribot. 
Diumenge, 8:  12,00: Joan B. Esteve Avilés 
  18,30: Pel poble 
Dilluns, 9:  18,30: Antonio Carrasco Rodríguez 
Dimarts, 10:  18,30: Mn. Llorenç Costa Riera 
Dimecres, 11:  18,30: A sant Narcís 
Dijous, 12:  18,30: Intenció particular 
Divendres, 13:  18,30: A la Mare de Déu del Remei 
Dissabte, 14:  18,30: Àngel Goy 
Diumenge, 15:  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 

 

ESTADÍSTIQUES PARROQUIALS 2022 
 

 Parròquia Major de 
Sant Feliu 

Parròquia de 
Sant Daniel 

Baptismes 39 1 
Primeres comunions 5 - 
Matrimonis 8 1 
Exèquies 9 - 

 

 


