
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARRÒQUIES DE LA MARE DE DÉU DEL CARME 
i DE SANTA SUSANNA DEL MERCADAL 

DIUMENGE 19 DE DURANT L’ANY    9 D’AGOST DE 2020 

SANTA SUSANNA 

Dimarts vinent la parròquia del Mercadal recorda la 
seva patrona santa Susanna. A més del record i 
l’advocació d’aquesta santa, que acceptà una mort en 
plena joventut, per no renunciar a les seves creences, 
també és una bona ocasió per reflexionar sobre el que 
representa la pròpia parròquia. No és només el lloc on 
complir el precepte dominical, i molt menys com una 
oficina per realitzar tràmits, sinó que la vivència 
parroquial està present en molts episodis de la nostra 
existència.  

Em recorda els pares i padrins que em portaren a 
batejar quan jo era encara incapaç de ser-ne 
conscient. El sacerdot que em va administrar el 
sagrament d’iniciació en la vida cristiana. El bisbe que 
em confirmà. Els vicaris que m’instruïren en el 
catecisme i la preparació per la Comunió Solemne. I 
alguns del companys, amb els quals compartia aquell 
aprenentatge i aquella celebració. Les exèquies de 
tants familiars, amics, veïns i coneguts. Els rectors i 
altres sacerdots que ens han administrat els 
sagraments i han presidit les celebracions. Les 
persones amb les quals compartim la pregària en 
tantes i tantes ocasions. Algunes molt conegudes i 
amb un tracte sovintejat, altres només amb aquesta 
coincidència que ja és suficient per considerar-les 
properes. No hi ha rés que uneixi tant com la 
pregària. Tot això ens estimula a estimar la nostra 
parròquia, a sentir-nos-hi integrats, a posar el nostre 
gra de sorra en les activitats parroquials.  

Enric Mirambell 

 

 

 

Cal que el missatge rebut es faci 
realitat a la nostra vida 

 
Senyor, gràcies pel do de la fe i per 
l’Església que custodia aquest tresor. 

Gràcies pel sagrament del baptisme, 
pels nostres pares i padrins i per 
totes les persones que ens han 
ajudat a mantenir encesa la flama de 
la fe. Sense el teu testimoni no 
creuríem i potser no l’hauríem 
conegut. 

Tanmateix, cal que el missatge rebut 
es faci realitat a la nostra vida. 

Et demanem perdó perquè davant les 
dificultats, en comptes de confiar en 
la teva Paraula, sovint tenint por i 
dubtem. 

Pensem que som valents i forts 
perquè et tenim al nostre costat. Però 
quan comencem a enfonsar-nos 
cridem espantats com si ja no hi 
fossis. 

Gràcies perquè sempre estàs disposat 
a atansar-nos la teva mà. 

Senyor, ajuda’ns a créixer en la fe. 
Només així podrem caminar amb Tu 
per les aigües turbulentes de la vida. 

Sabem que no és un camí fàcil. Que 
el teu Esperit ens hi acompanyi. 

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret  

 

 

 

FESTA DE SANTA SUSANNA, 
PATRONA DE LA PARRÒQUIA 

DEL MERCADAL 

Dimarts vinent, dia 11, festa 
de Santa Susanna. 

 La missa se celebrarà com 
els dies feiners, a les 9 del 

matí. 



 

  

HORARI DE LA CELEBRACIÓ DE LES MISSES 
Església del Carme:  Diumenges i dies de festa, a 2/4 d’11 del matí. 
     De dilluns a dissabte,  a les 7 de la tarda. 
Església del Mercadal: Diumenges i dies de festa, a les 9 del matí, 
     a les 12 del migdia i a les 8 del vespre. 
  Dissabtes i vigílies de festa, a les 9 del matí i a les 8 del vespre. 
  De dilluns a divendres, a les 9 del matí. 

HORARI D’OBERTURA DE LES ESGLÉSIES 
Església del Carme:  De dilluns a dissabte, de 6 a 2/4 de 8 del vespre. 
     Diumenges i dies de festa, de 2/4 de 10 a les 11 del matí.  
Església del Mercadal: Tots els dies, de 2/4 de 9 a la 1 del  matí. 
     A les tardes segons l’horari d’activitats. 

A LES MISSES D’AQUESTA SETMANA PREGAREM PER: 
      El Mercadal    El Carme  

Dissabte, 8  9:  Família Valls Mateu 
20: Pilar Sàbat Arnau     19: Família Ferrer  

Diumenge, 9 
 9: Rosa Medinya Llach 
12: Fam. Vilamitjana Pujol 
20: Pilar Sàbat Arnau  

10’30: Família Ros  

Dilluns, 10  9:  Montserrat i Llorenç 19: Pels difunts 
Dimarts, 11 
Santa Susanna  

 9:  Parròquia del Mercadal 19: Francesc Bartomeu      

Dimecres, 12  9:  Mn Francesc Planella  Arnau 19: Pels malalts 
Dijous, 13  9:  Enric Mirambell 19: Família Ribas 
Divendres, 14  9:  Eusebi Muntaner 19: Pels presos 
Dissabte, 15 
Festa de la Assumpció 
de la Mare de Déu 

 9:  Maria Ferrer Teixidor 
12: Eusebi Muntaner   
20: Pilar Sàbat Arnau 

 
10’30: Família Pagés 

 

Inscripcions a la catequesi 
parroquial del proper curs 

Els nens i nenes que vulguin venir per 
primera vegada necessàriament s’han 
d’inscriure. Els que continuen en el 
segon any i seguiment han de passar 
a confirmar la inscripció, el dia de 
catequesi i l’horari. 
Dies, horaris i lloc d’inscripcions: 
Dilluns i dimarts, dies 7 i 8 de 
setembre. Dilluns, dimarts, dimecres, 
dijous i divendres, dies 14, 15, 16, 17 
i 18 de setembre. 
De 2/4 de 6 a 7 de la tarda i a hores 
convingudes. 
Locals parroquials de l’església del 
Mercadal. (entrada per la mateixa església) 
 

Han mort i hem pregat: 
Ma. Carme Corominas Pascual, de 94 anys.                   
Rafael Teixidor Martí, de 72 anys. 
 

Celebració del sagrament del perdó. 
Confessions 

Abans de les misses i sempre que es demani. 
 

Dissabte vinent, festa de l’Assumpció de la 
Mare de Déu 

Horari de misses com els diumenges i dies de festa. 
Dissabte a les 7 del vespre, a la església dels Carme, 
no hi haurà missa anticipada del diumenge.  

Despatx parroquial: església del Mercadal 
Dimecres, de les 12 a la 1 del matí i a totes hores 
segons possibilitats. 
Tels.: 972 20 25 45; 972 22 32 86 
Mn. Miquel Ramió 606 677 483. 
e-mail: ramiomiquel@gmail.com 


