
 
 
 

 
 
 
 
 

 

SANTA AFRA, MÀRTIR SINGULAR 
ÀNGEL RODRÍGUEZ VILAGRAN 

L’Afra “gironina” 
 

- Invocacions 
Santa Afra és invocada contra les malalties 
de la pell (com la ronya o la sarna). És 
advocada per alleujar la febre, i quan la 
medecina no estava tant avançada, molts 
fidels s’hi emparaven contra el tifus, la 
verola o el xarampió. També contra el foc. 
Morir cremada en té la culpa.  

Els pagesos de la Vall del Llémena li han resat contra les pedregades.  
Les actes de la Passió i la Conversió han fet que també sigui la 
patrona de les prostitutes que es volen penedir.■              (continuarà)  
 
 

MANS UNIDES. 
CAMPANYA CONTRA LA FAM EN EL MÓN 

 

Diumenge vinent, dia 12 de febrer, se celebra el dia de la Campanya contra 
la fam, promogut per MANS UNIDES. 
Aquesta campanya intenta pal·liar el gran drama de tanta gent que arreu 
del món passa fam. Ho fa promovent projectes de desenvolupament en 
països subdesenvolupats. Totes les parròquies ens hem compromès a 
ajudar econòmicament en aquesta campanya. La Col·lecta es farà 
diumenge vinent, dia 12 de febrer. 
Però a més de la col·lecta, per tal de desvetllar la solidaritat i la plena 
comunió amb els qui pateixen la fam se’ns invita a fer un dia de dejuni 
voluntari, el proper divendres dia 10, per experimentar el que significa 
passar gana, i per estalviar quelcom que podrem aportar com a donació 
voluntària, en la Col·lecta del proper diumenge.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Diumenge, 5 de febrer de 2023. Núm. 689 
 

Diumenge V del temps de durant l’any 
 

SAL DE LA TERRA I LLUM DEL MÓN 
 

ixem-nos en el que hem llegit a l’evangeli d’avui: 
“Vosaltres sou la sal de la terra i la llum del món”. Amb 
aquestes paraules Jesús ens invita a ser una Església 
missionera i evangelitzadora. I a més ens adverteix d’un 

perill real: la sal pot perdre el gust i la llum pot restar amagada, 
invisible. És a dir que podem esdevenir uns cristians tan rutinaris que 
no donem testimoni de res. 
Nosaltres, els cristians, amb el nostre testimoni hem d’anunciar 
l’evangeli i mantenir el món orientat cap a Déu.  
Jesús és la Llum del món, però vol que també nosaltres reflectim 
aquesta llum. Com? Vivint com ell va viure: ell va passar pel món 
fent el bé. “En veure el bé que heu obrat, glorificaran el vostre Pare 
del cel”.  
Segons el profeta Isaïes (primera lectura) les obres de misericòrdia, 
la justícia i l’amor envers els pobres, fan brillar la llum: 
L’evangelització no és només anunci de la Paraula, sinó fer-la 
efectiva amb l’amor als pobres amb obres i de veritat. “L’home just, 
compassiu i benigne és llum que apunta en la fosca” (Salm 
responsorial). També mostrant pobresa en la manera d’evangelitzar: 
No pas amb paraules plenes de saviesa sinó només amb el poder del 
Crist crucificat i la saviesa de l’Esperit de Déu (Cf. segona lectura). 
I, fins i tot, amb la pobresa dels signes sacramentals, i molt 
especialment de l’Eucaristia: la senzillesa del pa i del vi que fan 
present el Cos i la Sang del Crist. 
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Aquesta és la responsabilitat del ser cristià. Nosaltres hem de ser sal i 
llum del món. Déu, Crist mateix, ho deixa a les nostres mans. 
Procurem no fallar-li. 
Recordem encara, per acabar, que Mans Unides ens invita a 
col·laborar en la Campanya contra la fam en el món. Hi ha tanta gent 
que no té allò més indispensable per viure! Són tants els qui viuen en 
extrema pobresa, ... que tot el que fem serà poc! El dejuni voluntari 
del divendres vinent o qualsevol altra privació, ha de servir per fer-
nos conscients d’aquest problema real de tantes persones del nostre 
món. I amb la col·lecta de diumenge vinent podrem col·laborar en 
projectes concrets de desenvolupament i amb la certesa que les 
aportacions econòmiques arriben al seu destí. Siguem generosos i 
sentim-nos solidaris, més encara, germans, de tantes persones 
necessitades que ho passen malament i que agraeixen el nostre 
esforç.■ 

* * * * * * * 
 

EL NOSTRE PA DE CADA DIA 
El Pare, que ens dóna la vida, no pot deixar de donar-nos l’aliment 
necessari a la vida, tots els béns «convenients», materials i 
espirituals. 
Però la presència dels qui passen fam perquè no tenen pa revela una 
altra profunditat d’aquesta petició. El drama de la fam en el món 
crida els cristians que preguen de veritat a una responsabilitat 
efectiva cap als seus germans, tant en els comportaments personals 
com en la solidaritat amb la família humana. 
Com el llevat a la pasta, la novetat del Regne ha de fer pujar la terra 
per l’Esperit del Crist. S’ha de manifestar per la instauració de la 
justícia en les relacions personals i socials, econòmiques i 
internacionals, sense oblidar mai que no hi ha estructura justa sense 
éssers humans que volen ser justos. 
Es tracta del «nostre» pa, «un» per a «molts». La pobresa de les 
benaurances és la virtut del compartir: exhorta a comunicar i a 
compartir els béns materials i espirituals, no per força sinó per 
amor, perquè l’abundància dels uns posi remei a les necessitats dels 
altres. 

Cfr. CATECISME DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA, nn. 2830-2833 
 
 

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, 4:  18,30: Enriqueta Ferrer 
Diumenge, 5:  12,00: Àngel López García 
  18,30: Pel poble 
Dilluns, 6:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dimarts, 7:  18,30: Per les vocacions 
Dimecres, 8:  18,30: Narcisa Poch 
Dijous, 9:  18,30: Joaquim de Llobet (aniversari) 
Divendres, 10:  18,30: Pel qui passen fam 
Dissabte, 11:  18,30: Pel poble 
Diumenge, 12:  12,00: Ferran Pérez Boet 
  18,30: Rosa Angelats (aniversari) 

 
* * * * * * * 

 
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 

Zoe Pretel Valencia. 


