
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

DIUMENGE 23 DE DURANT L’ANY           6 SETEMBRE 2020 

EL CAMP DE MINES 

Un ex-combatent del Vietnam es va fer 
estimar entre els seus veïns, després de 
tornar de la guerra i assentar-se en ofici i 
família, per la seva consideració amb tots i 
la seva promptitud a ajudar en qualsevol 
moment. No semblava encaixar tanta 
delicadesa amb la imatge d'un soldat que 
venia de la guerra, i de tal guerra.  

Però ell tenia la seva explicació, que els 
seus amics íntims sabien. La seva missió en 
la guerra havia estat netejar camps de 
mines. Tot aquell terreny de boscos i mala 
herba, d’escaramussa i emboscades, estava 
sembrat de mines traïdores que al menor 
contacte amb una branca, un filferro, una 
pedra en el camí podien explotar i endur-se 
la vida d'un home. I el major perill era per 
als qui s'avançaven a detectar, endevinar, 
desactivar la mort disfressada en el terreny. 

Calia amidar cada pas, calcular cada gest, 
arriscar cada estirada. Diversos dels seus 
companys d'equip havien mort així, i ell 
sabia que el mateix li podia ocórrer en 
qualsevol moment. I això el va fer sentir el 
valor de la vida. Cada pas valia una 
eternitat. La vida sencera havia de ser 
viscuda entre aixecar un peu i tornar a 
posar-lo sobre el terreny incert. Cada 
instant estava ple de vida perquè el següent 
podia estar ple de mort. 

Tots els sentits alerta, a flor de pell, tot el 
cor viscut en cada batec, tota mirada oberta 
a la pinzellada de colors que descobreix el 
paisatge, tot so analitzat en l'espectre que 
va de la mina a la mort. Vida intensa en el 
camp de mines. 

Aquest era el seu secret. Viure al dia, viure 
el minut, viure a l'instant. Viure el present. 
La vida és un camp de mines. 

 

 

AQUESTA SETMANA INSCRIPCIONS 
PEL NOU CURS DE CATEQUESI 

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) 

 

 

 

 

PREGÓ DE LA PERSONA FELIÇ 

Feliç l'home i la dona que aposten per la vida, 
la protegeixen, la mimen i la gaudeixen. 

Feliç el qui estima a cor obert, sense apuntar a 
l'agenda el compte dels batecs. 

Feliç el qui gaudeix amb les flors, els rius i els 
ocells, i en té cura com del seu propi hort.   

Feliç el qui pensa que començà a ser feliç el dia 
que feu feliç el primer nen. 

Feliç el qui fa feliç el vell que es doblega, el 
malalt que es dol, el cec que ensopega. 

Feliç el qui treballa per proveir la seva taula i 
encara li queda per compartir. 

Feliç el qui estima com a pròpia la pell del 
negre, del gitano, de l'àrab, del groc. 

Feliç el qui canta amb el qui està alegre i plora 
amb el qui està trist. 

Feliç el qui sap que Déu l'estima, i per això la 
felicitat existeix. 



 

  

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

19: Ramon Bru Forners   

Diumenge, 6 
 9: Pel poble 
12: Acció de gràcies LL. 
20: Família Vilamitjana Pujol 

10’30: Família Bonmatí 

Dilluns, 7  9:  Fam. Sabrià. Acció de gràcies 19: Família Ferrer 
Dimarts, 8  9:  Família Valls Mateu 19: Francesc Bartomeu 
Dimecres, 9  9:  Santa Susanna 19: Mare de Déu del Carme 
Dijous, 10  9:  Mateu Oliveras Torrent 19: Família Pagés 
Divendres, 11  9:  Mn. Josep Padrós (4t. aniversari) 19: Família Ribas  

Dissabte, 12 
 9:  Maria Gimbernat Maroto 
20: Acció de gràcies.  
 

 
19:Bernat Carmaniu (Aniversari) 

 

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 mort i hem pregat: 
Dolors Pau Serra, “Lita”, de 90 anys. 
Carme Oliva Mir, de 92 anys. 
 

 
Celebrac

Despatx 
parroquial: 

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, a la una del migdia. 
 

Dimarts vinent, Naixement de la 
Benaurada Verge Maria 

Dia dedicat a celebrar les “marededéus 
trobades”. 
 
El proper divendres, dia 11, Diada 
Nacional de Catalunya. 
 
Dijous vinent, a les 5 de la tarda: 
Reunió dels voluntaris del suport escolar de 
“L’Espai 31”. 


