
 
 
 

 
 
 

PROGRAMA FESTA DE SANT NARCÍS 
 

TRIDU DE PREPARACIÓ DE LA FESTA 
 

Dissabte, dia 26: Sant Narcís, bisbe 
18’30: Missa a la Capella de sant Narcís 
Predicarà Mn. Josep M. Jordà (Vicari) 

 

Diumenge, dia 27: Sant Narcís, màrtir 
18’30: Missa a la Capella de sant Narcís 

Predicarà Mn. Joan Boades (Adscrit) 
 

Dilluns, dia 28: Sant Narcís, patró 
18’30: Missa a la Capella de sant Narcís 

Predicarà Mn. Miquel Ramió (Arxipreste) 
 

DIMARTS, DIA 29 
SOLEMNITAT DE SANT NARCÍS 

 

9’00: Missa a la Capella de sant Narcís 
 

11’00: Solemne Missa Major Pontifical 
Presidida pel Sr. Bisbe, Mons. Francesc Pardo 

Cants a càrrec de les Corals de Girona 
 

13’00: Missa a l’Altar major 
 

18’30: Missa a la Capella de sant Narcís 
 

 
 
 
 
 
Diumenge, 27 d’octubre de 2019. Núm. 518 
 

DIUMENGE XXX (C) 
 

 
Martiri de sant Narcís. Sepulcre gòtic del sant a la Basílica de sant Feliu. (s. XIV) 

 
SANT NARCÍS, PREGUEU PER NOSALTRES. 



QUAN ELS POBRES INVOQUEN EL SENYOR, ELL ELS ESCOLTA 
 

ontinuem encara, en aquest diumenge, amb lectures que ens 
ensenyen com ha de ser i també com no ha de ser la nostra 
pregària. O si ho voleu d’una altra manera, els textos d’avui ens 
diuen quina és la pregària que Déu escolta. 

“Quan els pobres invoquen el Senyor, ell els escolta”. Era la resposta al 
salm, que hem repetit diverses vegades. És la veritat que avui ens ensenya 
l’Escriptura i que per tal que la retinguem, la Litúrgia ens la fa repetir 
diverses vegades. 
Sí, germans, Déu escolta sobretot l’oració dels desvalguts, dels pobres, 
dels humils i dels senzills. Mentre que als orgullosos i altius, no els fa cap 
cas. 
Fixem-nos en el fariseu de la paràbola: compleix tota la Llei, però 
menysprea els altres: “no sóc com els altres homes”. Ell és perfecte. Tant 
perfecte que no necessita Déu. Per això la seva pregària no és escoltada. 
En el fons, no és ni pregària. ¡Què ha de demanar, si ja ho fa tot bé! Que 
perillosa que és aquesta actitud. I tant sovint que és dona. 
Fixem-nos ara en el publicà –el cobrador d’impostos– : Sap que és 
pecador. Per això mateix sent la necessitat de l’ajut de Déu. Només Déu 
pot aixecar-lo de la seva misèria. I per això amb tota humilitat i amb gran 
sinceritat acut al temple. Jesús ens el presenta situat un tros lluny, amb la 
mirada baixa i fent signes de culpabilitat (es donava cops al pit), 
reconeixent el seu pecat. 
I ara ve la lliçó del nostre Mestre: Com tantes vegades la paradoxa, la 
contradicció: el qui sembla bo, no ho és; i el qui no ho és, és el que surt 
perdonat. “perquè tothom qui s’enalteix serà humiliat, però el qui 
s’humilia serà enaltit”. 
Germans, que la nostra pregària sigui ben sincera. Que sapiguem 
presentar-nos davant el Senyor, en el temple o en la intimitat de casa 
nostra, tal com som: humils, pobres i pecadors, necessitats de l’ajut diví  i 
mancats de l’auxili salvador de la gràcia. 
Només amb aquesta actitud sincera i humil podrem acostar-nos a la taula 
eucarística, per tal de rebre els dons que el mateix Jesús ens prepara. Sant 
Pau (segona lectura) sap reconèixer que malgrat sentir-se abandonat dels 
seus companys i deixebles, el Senyor l’assistia i li donà forces per acabar 
de proclamar el missatge de l‘evangeli. Que de la mateixa manera, puguem 
experimentar la força que ens ve del sagrament eucarístic.■ 
 

* * * * * * *  

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 

 

MISSES ENCOMANADES 
Dissabte, 26:  18,30: Maria Àngels Palomo 
Diumenge, 27:  12,00: Pel poble. 18,30: Per la Parròquia 
Dilluns, 28:  18’30: A Sant Narcís 
Dimarts, 29:    9’00: Intenció particular 
  11’00: Missa pontifical. Pel poble 
  13’00: Pels difunts de la Parròquia.  
  18,30: A Sant Narcís 
Dimecres, 30:  18,30: Intenció particular 
Dijous, 31:   18’30: Pels difunts de la Parròquia 
Divendres, 1:  12’00: Andreu Collell. 18,30: Pel poble 
Dissabte, 2:  18,30: Família Bartumeu Sanllehí 
Diumenge, 3:  12,00: Fam. Juanola-Pradas i Bohigas-Horta 
  18,30: Pel poble. 

 

CONFESSIONS 
Cada dia: 17’00 - 18’25. Diumenges: 11’30 - 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.  

 

COL·LECTA DOMUND  
En la Col·lecta per les Missions es van recollir 315,50 €. 

 

HA REBUT EL BAPTISME  
Mateu Garriga Pérez 

 

HAN MORT EN EL SENYOR  
Jordi Puig Vilà i Joaquim Anglada García 

 

FESTA DE TOTS SANTS 
El dia 1 de novembre se celebra la festa de Tots Sants. Misses com 

els diumenges: Vigília: el dijous 31, a les 18’30. I el dia de Tots 
sants, 1 de novembre, a les 12 i a les 18,30. 
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