
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

DIUMENGE 24 DE DURANT L’ANY         13 SETEMBRE 2020 

Fragment de l’entrevista a 
Mn. Joaquim Iglesias 

 
Vostè viu en contacte directe amb els 
seus fidels? 

Convé la imatge de proximitat i de serenitat 
del sacerdot, per donar un testimoni de pau 
i tranquil·litat, molt important en aquests 
temps tan convulsos. Jo veig a la meva 
parròquia que la gent no vol només misses, 
la gent vol que l’escoltis i l’atenguis. Volen 
que el que tu els diguis els ompli. 
Justament, aquests dies de la pandèmia de 
la Covid he atès molta gent. He fet una 
pastoral d’escolta. Molts dies no vam poder 
fer missa, però jo vaig tenir la parròquia 
oberta, perquè tinc clar que el cor de Déu 
mai es tanca. Amb totes les precaucions, 
vaig rebre gent. El que passa amb un 
capellà és que amb el temps acabes 
generant molts vincles personals, molt 
afecte, i jo no podia de cap de les maneres 
tenir la parròquia tancada. 

I la gent venia? 

Va venir gent plorant, amb moltes ganes de 
parlar, gent molt amoïnada i angoixada pel 
que estava passant. I també molta gent que 
es trobava sola, i, mira, em tenien a mi per 
xerrar una estona. Personalment ha sigut 
una gran experiència. De la Covid-19 es 
poden extreure moltes coses, sanitàries, 
econòmiques, etcètera, però en l’aspecte 
humà i espiritual puc dir que m’ha obert 
molt la ment, perquè la gent s’obre molt i va 
a les entranyes de les seves inquietuds. Per 
a mi, que la gent s’obri és un regal. A 
vegades quan estàs treballant en la tasca 
pastoral vas molt ràpid, no pares, i et perds 
aquesta experiència de la gent, de l’essència 
de la gent. 

El Punt Avui. Dissabte, 5 setembre 2020 

 

 

AQUESTA SETMANA HEM COMENÇAT 
LES 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. 
Església parroquial del Mercadal.  
 
TROBADA DE CATEQUISTES PER A 
PREPARAR EL NOU CURS 
Dijous vinent, dia 17, a les 7 de la tarda a la 
l’església del Mercadal. 

 

 

 

 

Preguem amb l’evangeli 

Senyor, volem recordar totes les vegades que 
has sigut compassiu i benigne amb nosaltres, 

que has sigut indulgent i no has tingut en 
compte les nostre mancances. 

No ets un Déu de càstigs, però no toleres la 
nostra manca de misericòrdia. 

El teu amor és immens i vols que el compartim 
amb els altres, perdonant-los, entenent-los, 

acceptant-los. 

Vols que ens comprometem amb els altres tal 
com Tu ho has fet amb nosaltres. Que no 

oblidem mai els teus favors per tal que siguem 
generosos amb el nostre proïsme. 

Allò que hem rebut gratuïtament ho hem de 
donar de franc, per amor al teu nom. 



 

  

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, 12  9:  Maria Gimbernat Maroto 
20: Acció de gràcies 19: Bernat Carmaniu (Aniversari)  

Diumenge, 13 
 9:  Pel poble 
12: Acció de gràcies  
20: Família Vilamitjana Pujol 

10’30: Delfí i Mercè 

Dilluns, 14  9:  Pepita 19: Família Ferrer 
Dimarts, 15  9:  Intenció particular 19: Francesc Bartomeu 
Dimecres, 16  9:  Santa Susanna 19: Família Esteva 
Dijous, 17  9:  Maria Ayuso 19: Família Pagés 
Divendres, 18  9:  Família Canovas Boxa 19: Família Ribas  

Dissabte, 19 
 9:  Pels malalts 
20: Acció de gràcies 
 

 
19: Dolors Pau Serra, “Lita” 

 

Despatx parroquial: església del Mercadal 
Dimecres, de les 12 a la 1 del matí i a totes 
hores segons possibilitats.  
Tels.: 972 20 2532 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. 
 

Meditació Cristiana 
Els dimarts, a les 7 del vespre, als locals 
parroquials del Mercadal, c/Obra 6. 

 
Celebrac
ió del 

Despatx 
parroquial: 
església del 

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. 
 
Ha rebut el sagrament del Baptisme: 

Liam Uriel Martínez Rivera. 
 

Han mort i hem pregat: 
Ferran Soler i Dalmau, de 97 anys. 
Fernando Bonilla i Tomás, de 90 anys. 

 
“Els qui volem seguir Jesús i el seu Evangeli 
no podem optar per la venjança, la revenja 
o mantenir la rancúnia sense límits”. 

Sebastià Taltavull, bisbe de Mallorca 


