
 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMA FESTA DE SANT NARCÍS 
 

TRIDU DE PREPARACIÓ DE LA FESTA 
Predicarà Mn. Joan Boades 

 

Dilluns, dia 26: Sant Narcís, bisbe 
18’30: Missa a l’Altar major 

 

Dimarts, dia 27: Sant Narcís, màrtir 
18’30: Missa a l’Altar major 

 

Dimecres, dia 28: Sant Narcís, patró 
18’30: Missa a l’Altar major 

 
DIJOUS, DIA 29 

SOLEMNITAT DE SANT NARCÍS 
 

9’00: Missa a l’Altar major 
 

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 l’Altar major 
 

 

 
 
 
 
 
 
Diumenge, 25 d’octubre de 2020. Núm. 570 
 

 

 
Relíquia i Sepulcre de sant Narcís a la Basílica de sant Feliu. (s. XVIII) 

 
SANT NARCÍS, PREGUEU PER NOSALTRES. 

 
Mireu, Senyor, la vostra Església, 

aplegada per celebrar la festa de sant Narcís; 
concediu-li que guardi amb integritat 

i manifesti amb les seves obres 
la fe que els antics pares li van anunciar. 

Per Crist Senyor nostre. Amén. 
 
 



DIUMENGE XXX DEL TEMPS DE DURANT L’ANY 
 

ESTIMEU-VOS, COM JO US HE ESTIMAT 
 

Entrem en el nucli de l’evangeli: “Aquest és el manament més gran: 
Estima el Senyor, el teu Déu. El segon és molt semblant: Estima els 
altres com a tu mateix.”. 
Jesús va ser preguntat sobre el manament més gran. Però, tot 
responent a la qüestió, no es limita només al manament més gran. Hi 
afegeix un segon manament. Amor a Déu i amor als altres. No es 
poden separar. Perquè l’únic camí per estimar Déu passa per l’amor 
als altres. No oblidem allò de sant Joan: “Qui diu que estima Déu, a 
qui no veu, i no estima el germà a qui veu, és un mentider” (1Jo 
4,20) 
Tot l’Evangeli es redueix a estimar. Un manament que Jesús, que va 
venir no a abolir la llei, sinó a completar-la, encara fa més ferm quan 
ens mana: “Estimeu-vos, com jo us he estimat”. I l’amor de Jesús, 
com l’amor del mateix Déu, és un amor total, fins a la mort: “Déu 
estima tant el món, que li ha donat el seu Fill únic”. Heus aquí el 
model del nostre amor. 
L’amor als altres, no pot ser un amor abstracte, genèric. S’ha de 
traduir en obres concretes: “No maltractis ni oprimeixis els 
immigrats... no maltractis cap viuda ni cap orfe... no facis com els 
usurers...” (primera lectura). Hem de saber traduir aquest amor en 
obres concretes, en un amor envers persones concretes. D’aquí ve 
que la paraula amor es pugui també traduir per caritat. I com diu la 
cançó: “On hi ha veritable amor, allí hi ha Déu”, paraules inspirades 
en la famosa frase de sant Joan: “Déu és amor. El qui està en l’amor 
està en Déu i Déu està en ell” (1 Jo 4,16). 
Com contrasten aquestes respostes de Jesús amb les preguntes 
rebuscades i malicioses dels fariseus, que només busquen fer caure 
Jesús en algun parany. També així ressalta més l’actitud del Fill de 
Déu, que ve a donar testimoni de la veritat, estimant fins a l’extrem. 
Si la característica del nostre Déu és estimar, també la nostra actitud 
de creients s’ha de mostrar estimant. I no oblidem que l’amor 
autèntic arriba fins i tot a estimar els enemics. Sublim testimoniatge 
el de Jesús que fins i tot, des de la creu, perdona els seus botxins. 
Déu ens ha creat a imatge i semblança seva: és a dir, capaços 

d’estimar. Quan ens estimem és quan més ens assemblem a Déu, 
que és amor. Que el nostre amor a Déu es tradueixi en obres d’amor 
i de misericòrdia envers els nostres germans.■ 
 
 

* * * * * * *  
 

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, 24:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 25: 12.00: Pel poble. 18,30: Intenció particular 
Dilluns, 26:  18’30: A Sant Narcís 
Dimarts, 27:  18,30: Família Figueras Xifra. 
Dimecres, 28:  18,30: A Sant Narcís 
Dijous, 29:    9’00: Pel poble 
  11’00: Família Agell-Casademont 
  13’00: Pels difunts de la parròquia.  
  18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 30: 18,30: M. Àngels Palomo 
Dissabte, 31:  18,30: Pels difunts de la parròquia 
Diumenge, 1:  12,00: Fam. Juanola-Bohigas. 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 330,19 €. 

 

FESTA DE TOTS SANTS 
Diumenge vinent, dia 1 de novembre, se celebra  

la festa de Tots Sants.  
Misses com cada diumenge. 


