
L´Apòstol Sant Jaume, conegut com el Major 
(diferenciant-lo així de l´altre apòstol Jaume ano-
menat el Menor) era pescador a Betsaida, i fou 
cridat per Jesús a seguir-lo amb el seu germà 
Joan, evangelista. Els dos eren fi lls de Zebedeu i 
foren anomenats pel Mestre com boanerges, és 
a dir fi lls del tro pel seu caràcter impetuós.

Jaume fou un dels tres deixebles que acompa-
nyaren Jesús en moments importants de la seva 
vida com la resurrecció de la fi lla de Jaire ( Marc 
5, 21-43 ), la transfi guració en la muntanya del 
Tabor (Marc 9, 2-13 ) o en l´oració de l’hort de 
Getsemaní  (Marc 14, 32-42). I fou el primer dels 
apòstols en donar la vida per Crist, essent deca-
pitat per ordre del rei Herodes Agripa I al voltant 
de l´any 42  (Fets 12,1-2 ).

La tradició situa a Sant Jaume predicant a Es-
panya i, després de la seva mort, el seu cos fou 
portat de Jerusalem fi ns a Galícia, en l’extrem 
més occidental del món conegut.

L’inici dels anys jubilars, començà en el segle 
IX, quan el bisbe Teodomir d’Íria (Corunya) des-
cobria a Compostel·la les relíquies de l’apòstol 
Jaume, milers de pelegrins han anat fi ns el sepul-
cre per acollir-se a la intercessió del sant. En aca-
bar-se la construcció de la catedral de Sant Jau-
me de Compostel·la l’any 1122, el papa Calixte II 
concedí el privilegi de celebrar a partir del 1126, 
un any jubilar sempre que la festa de Sant Jaume 

(25 de juliol) caigués en diumenge, perquè així 
es poguessin guanyar les mateixes gràcies que 
s’atorgaven a Roma durant els anys jubilars.

Aquest privilegi fou confi rmat pels papes poste-
riors, fi ns que Alexandre III amb la butlla Regis 
aeterni del 25 de juliol de 1178, en declarà la 
perpetuïtat i equiparà el pelegrinatge jacobeu als 
que feien a la tomba del Crist a Jerusalem o la 
dels apòstols Pere i Pau a Roma.

Any Sant Compostel·là 2021-2022. El passat 
31 de desembre de 2020 començà un nou Any 
Sant, esperat amb desig, ja que havien passat 
onze anys des de l’anterior.

A més l’Any Sant compta amb una particulari-
tat que poques vegades s´ha donat en la histò-
ria. La pandèmia que estem sofrint ha fet que el 
papa Francesc l’hagi prorrogat  dotze mesos; és 
a dir fi ns el 31 de desembre de 2022. Així tindrà 
una durada de dos anys.
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AVUI PARLEM DE...

SANT JAUME I L’ANY SANT COMPOSTEL·LÀ
Mn. Joan Nadal

Aquest any és Any Sant Compostel·là i a més avui és Sant Jaume i des de la Redacció hem pensat 
tancar el curs amb un article dedicat a l’apòstol. L’article està fet a partir d’un escrit de José A. Goñi. 
Esperem que us il·lustri i us agradi. Aprofi tem l’avinentesa per felicitar a tots els Jaumes i Santiagos.



Sentit del Camí de Sant Jaume. Pelegrinar a 
Compostel·la és fer un recorregut exterior fi ns a 
la tomba de l´apòstol, per viure un pelegrinatge 
interior cap a Crist, que és el Camí (Joan 14,6).

Així, el Camí de Sant Jaume ha de ser principal-
ment una vivència espiritual, una experiència de 
fe, camí de conversió per, en arribar a la cate-
dral compostel·lana, poder passar per una por-
ta santa, símbol del Crist, que és la Porta que 
condueix al Pare (Joan 10,9), i abraçar la imatge 
de l’apòstol que presideix l’altar amb el desig 

d’encomanar-nos de la seva fe, perquè, com ell, 
seguim el Mestre complint en les nostres vides 
la voluntat de Déu.

 Apòstol sant Jaume, escollit entre els primers,
vas ser el primer a beure el calze del Senyor
i ets el gran protector dels pelegrins:
fes-nos forts en la fe i alegres en l´esperança,
en el nostre caminar de pelegrins
seguint el camí de la vida cristiana
i anima’ns perquè, fi nalment,
assolim la glòria de Déu Pare. Amén. 

MISSA EN RECORD DEL BEAT ÀNGEL RO-
DAMILANS. Us recordem que dimarts dia 27, 
aniversari de la mort del Beat Àngel Rodamilans, 
la missa de les 8 del vespre es farà en recordan-
ça seva. Acabada l’eucaristia anirem com sem-
pre a l’altar de la Mare de Montserrat on es troba 
el medalló i resarem una pregària.
MARE DE DÉU DE LES NEUS. El proper di-
jous 5 d’agost, l’Església celebra la festa de la 
Mare de Déu de les Neus. Per aquest motiu el 
veïnat dels Ravals de Sabadell i del mateix car-
rer de la Mare de Déu es reuniran a la Parrò-
quia de la Puríssima a les 8 del vespre (20:00) 
per celebrar l’Eucaristia. Degut a la pandèmia 
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CULTES

DIUMENGE XVII DE DURANT L’ANY, FESTI-
VITAT DE SANT JAUME APÒSTOL. Missa de 
vigília, dissabte a les 8 del vespre. Diumenge, 
missa a 2/4 de 10 del matí, 11 en castellà, 12 
del migdia i 8 del vespre.
HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS. 
Cada dia a les 8 del vespre.
PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada di-
mecres a 2/4 de 9 del vespre, al presbiteri.
PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS ME-
NUTS (0-7). Cada tercer dissabte de mes, a 2/4 
de 6 de la tarda, pregària familiar amb els més 
petits.

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

El Fill de l’home,
no ha vingut

a fer-se servir,
sinó a servir els altres.

Mt.20,20-28

s’ha cregut convenient —tal i com ja es va fer el 
2020— resar el Rosari a continuació a la matei-
xa Església, presidida per la imatge de la Verge.
HORARI DE LES MISSES DURANT EL MES 
D’AGOST. Durant el mes d’agost hi haurà mis-
sa dimarts, dijous i dissabtes a les 8 del vespre. 
Diumenges a 2/4 de 10 del matí, a les 11 en 
castellà i a les 12 del migdia; queda suprimida la 
missa de les 8 del vespre.
HORARI D’ESTIU DEL DESPATX PARRO-
QUIAL. Durant el mes de juliol el despatx se-
guirà l’horari habitual; a l’agost estarà tancat per 
vacances.
PORTAVEU. La redacció s’acomiada de vosal-
tres fi ns el mes de setembre i agraeix totes les 
col·laboracions rebudes durant aquest curs. 
També agrair la fi delitat de tots els nostres lec-
tors. Bon estiu!.
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