
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

DIUMENGE 22 DE DURANT L’ANY    30 D’AGOST DE 2020 

EL CAMÍ DE JESUCRIST 

Si llegim seguits l’Evangeli de diumenge 
passat i el d’avui, que són continuació l’un 
de l’altre, veurem el contrast entre una 
escena en la qual Jesucrist fa un gran elogi 
de la fe de Pere i el confirma com a cap 
dels dotze i l’escena en la qual Jesús el 
tracta de Satanàs i el desautoritza total-
ment: “tu no penses com Déu, sinó com els 
homes.” Ara veiem perquè Jesús els digué 
que això de que ell era el Messies, no ho 
diguessin a ningú. 

Avui defineix quin tipus de messies serà. 
Totalment incomprensible pels apòstols. 
¿Com establirà el seu Regne si es deixa 
matar i fracassa estrepitosament?   

Però Jesús no solament els diu clarament 
quin és el seu camí, sinó també quin haurà 
de ser el d’ells, si és que volen seguir-lo. 
Per seguir a Jesús cal arriscar-ho tot, fins la 
vida. 

 

 

 

 

Inscripcions a la catequesi parroquial del 
proper curs 2020-2021 

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) 
 
Celebracions de les Primeres Comunions 

D’acord amb els catequistes, pares i mares, dels 
nens i nenes que no pogueren celebrar la seva 
primera comunió el passat mes de maig, en 
motiu de la pandèmia, està previst fer-ho els 
diumenges 4, 11 i 18 del proper mes d’octubre. 
 
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  

Despatx Interparroquial de Girona 
C/ Antic Roca 38     Tel. 972 48 35 33 
Dimarts i dijous de 6 a 8 del vespre.  
Dimecres de 5 a 7 de la tarda. 
despatxparroquiesgirona@gmail.com 

Celebració del sagrament del perdó. 
Confessions. 

Abans de les misses i sempre que es demani. 
 

Han rebut el sagrament del Baptisme: 
Thiago Marcillo Rodríguez. 
Olivia Garrido Ramos. 

 

 

 

Ens crides a viure en plenitud 
Senyor, l'evangeli d'aquest diumenge 
sembla que ens vol recordar que, quan 
s'acaba el mes d'agost tot torna al ritme 
normal. 

Moltes persones trobaran tancats els seus 
llocs de treball. Uns altres hauran deixat la 
vida a la carretera. És la passió del nostre 
món. 

Ens costa d'acceptar-ho i de vegades no 
tenim prou coratge per a donar-hi una 
resposta compromesa. 



 

  

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, 29  9:  Agustí Torrent i Narcisa Barris      
20: Pilar Sàbat Arnau      19: Ramon Bru Forners   

Diumenge, 30 
 9:  Família Pla Llucià 
12: Família Vilamitjana Pujol 
20: Pel poble 

10’30: Família Bonmatí 

Dilluns, 31  9:  Família Gimbernat Maroto 19: Família Ferrer 
Dimarts, 1  9:  Acció de gràcies  19: Francesc Bartomeu      
Dimecres, 2  9:  Estafania Maroto Miró 19: Intenció particular 
Dijous, 3  9:  Intenció particular 19: Família Pagés 
Divendres, 4  9:  Pels difunts 19: Família Ribas  

Dissabte, 5 
 9:  Família Valls Mateu  
20: Ramona Franquesa                           
     Josep Maria Marimon 

19: Llorenç Roqueta Devesa  

 

Desgràcies o “Gràcies”? 
 
Un pagès molt pobre, però savi, treballava durament la terra amb el seu fill. Un dia aquest li 
digué: 
Pare, quina desgracia! Se’ns ha escapat el cavall. 
Per què en dius desgràcia? Amb el temps es veurà. 
Al cap de pocs dies, el cavall retornà acompanyat d’una preciosa euga salvatge. 
Pare, quina sort! El nostre cavall n’ha portat un altre. 
Per què en dius sort? Amb el temps es veurà. 
Uns dies després, el noi volgué pujar a l’euga i aquesta, no acostumada al genet, es va encabritar 
i el va tirar per terra. 
El noi es va trencar una cama. 
Pare, quina desgracia! M’he trencat una cama. 
Per què en dius desgràcia? Amb el temps es veurà. 
Pocs dies després arribaren al poblet uns emissaris del Rei buscant joves per emportar-se’ls a la 
guerra. Passaren per la casa del pagès i en veure el jove amb la cama enguixada passaren de 
llarg. 
El jove aprengué que mai hem d’agafar-nos la desgracia o la sort com a quelcom absolut. 
Hem de donar temps al temps. 

 
Celebrac
ió del 
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