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1 D’AGOST
Brillant advocat napolità, Alfons (1696-1787) va abandonar els seus lligams
professionals per ensenyar el catecisme als pobres i als abandonats. Havent fundat
la Congregació del Santíssim Redemptor (redemptoristes) perquè la seva obra
continués, va escriure entre d’altres obres la seva “Teologia Moral”, que n’ha fet el
patró dels moralistes. Enfront del pessimisme religiós de l’època [...]
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Brillant advocat napolità, Alfons (1696-1787) va abandonar els seus lligams professionals per
ensenyar el catecisme als pobres i als abandonats. Havent fundat la Congregació del
Santíssim Redemptor (redemptoristes) perquè la seva obra continués, va escriure entre
d’altres obres la seva “Teologia Moral”, que n’ha fet el patró dels moralistes. Enfront del
pessimisme religiós de l’època i del rigorisme jansenista (només alguns són els “agraciats”),
Alfons proposava el gran principi de l’amor i la misericòrdia de Déu: « La primera font de
gràcia és la misericòrdia… La quinta essència de les obligacions del confessor rau a reproduir
la imatge del Pare celestial. Els penitents han de poder experimentar per mitjà d’ell la bondat
de Déu».
També a Girona: St. Feliu, màrtir
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Segons la seva passio (segle VII), Feliu, en saber que a Hispania els cristians eren perseguits,
deixà els estudis a la seva terra de Mauritània i s’hi encaminà decididament per sembrar-hi la
llavor de l’Evangeli. Ho feu tant bé a Empúries i a Girona que Rufí, un oﬁcial romà, el feu
torturà ﬁns a la mort (303/304). La seva sang va fructiﬁcar sobretot a la ciutat de Girona que
li bastí una de les esglésies més belles de Catalunya. «[A Empúries] no parava de fer almoina
als pobres, era molt hospitalari, i s’oferia als germans que s’hi presentaven per servir-los
amb afecte, alegre i amatent» (Passio, de Sant Feliu).
►”Primer d’agost, primer dia d’hivern”: si bé les temperatures encara són altes, l’hivern
comença a treure el nas.
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