PEL FULL PARROQUIAL

SANT FELIU, MÀRTIR, PREGUEU PER NOSALTRES
"Parva Felicis decus exhibebit artubus sanctis locuples Gerunda"
"La petita Girona, rica en santes relíquies mostrarà la glòria de Fèlix".
Aquests versos de l'himne IV del Peristephanon o Himne de les Corones d'Aureli Prudenci,
escriptor i poeta llatí del segle IV, són la referència escrita més antiga i per tant més certa de
la presència del cos del màrtir sant Feliu a la ciutat de Girona. Aquesta referència a la petita
Girona i al seu màrtir sant Feliu, segueix immediatament als versos dedicats a sant Fructuós
i els seus diaques, màrtirs de Tarragona, i precedeix la memòria del màrtir Sant Cugat.
A aquest testimoni s’hi ha d’afegir el fet de l’església martirial, construïda fora muralla,
l’actual parròquia major de sant Feliu de Girona, en l’indret on hi havia el cementiri romà,
davant mateix de les portes de la ciutat, flanquejant la Via Augusta. Donen testimoni d’això
els vuit sarcòfags d’època romana, que incorporats als murs d’aquest temple es poden
encara avui contemplar, en les parets del presbiteri de l’actual construcció.
Tot això dona fe d’un culte immemorial, que té el seu origen a l’entorn del sepulcre del
màrtir. Culte del que es fa ressò l’oració de la Missa de la Festa del màrtir sant Feliu, que se
celebra el dia 1 d’agost, i que diu així: “Vós, Senyor, heu volgut que la sang del màrtir sant
Feliu fos l’honor de l’Església de Girona; feu que els qui avui ens gloriem del seu martiri
imitem la seva fortalesa en la confessió de la fe.”
Hi ha, a més, nombrosíssims testimonis històrics de la devoció envers aquest sant d’origen
africà, al llarg dels segles posteriors. Tot això i la gran concurrència de pelegrins que des de
temps remots s’acostaven a venerar la tomba del màrtir, expliquen la magnificència d’aquest
temple. Església, que per altra banda, devia ser la seu episcopal, fins que es traslladà, pels
volts de l’any mil, al lloc que ara ocupa la catedral de santa Maria de Girona. La popularitat
i la devoció al sant fou tant estesa, que encara avui el trobem com a titular de molts pobles,
parròquies, esglésies i ermites, arreu del país i més enllà.
És per tot això que l’Església de Girona, arrelada en la predicació d’aquest antic missioner,
testimoni i màrtir de la fe, que donà la vida per Crist en la persecució de Dioclecià, cap a
l’any 305, el considera el seu màrtir més insigne.
Us convido doncs, a venerar-lo, en el seu dia propi, el primer dia d’agost, i a la seva pròpia
església, en la celebració festiva de l’eucaristia que en aquest diumenge, a les 8 del vespre,
presidirà el nostre bisbe Francesc. Que sigui una mostra de com la nostra fe, arrelada en el
testimoniatge dels primers predicadors, segueix viva i vivificant, també en els nostres
temps. I que l’exemple de fortalesa del sant màrtir, estimuli la fermesa de la nostra vida
cristiana.
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