
Preguem amb l’evangeli  

Com els apòstols, Senyor, 
també nosaltres et dema-
nem: «Dona’ns més fe». 

Però voldríem afegir un 
prec a aquella petició que 
ells et van fer: «I purifica la 
nostra fe». 

«Dóna’ns més fe», Senyor, 
perquè «només que tin-
guéssim una fe menuda con 
un gra de mostassa» l‘arbre 
mal arrelat de la nostra vida 
donaria els fruits que tu 
esperes i que nosaltres ne-
cessitem. 

“La  Missa de cada dia” 
 

El fruit del silenci és la pre-
gària. 
El fruit de la pregària és la 
fe. 
El fruit de la fe és l’amor. 
El fruit de l’amor és el ser-
vei. 
El fruit del servei és la pau” 

Santa Teresa de Calcuta 

 

 
                                                      

 

 
AMOR O SACRIFICIS? 

               6 d’octubre de 2019 

Recordo una polèmica de fa molts anys. En un poble s’editava 
una revista local. Jo redactava una pàgina de reflexió religio-
sa. En un primer escrit vaig rebre una forta rèplica en la qual 
es negaven gran part de les afirmacions que jo havia deixat 
per escrit. L’autor de la rèplica manifestava que no podia creu-
re en un Déu perquè el veia exigent, fins i tot cruel. ¿Com es 
pot creure en un Déu que demana sacrificar-li les pròpies per-
sones renunciant a tot per poder-lo complaure? 
Li vaig respondre amb unes paraules del profeta Osees, que 
s’adreçava a la gent en nom de Déu: El que jo vull és amor i 
no sacrificis, coneixement del Senyor i no holocaustos. Jesús 
fa seves aquestes paraules per justificar la seva manera 
d’actuar envers els considerats pecadors. Un dia invità un co-
brador d’impostos a seguir-lo. Es va posar a taula amb ell i se 
li ajuntaren altres cobradors d’impostos i pecadors. Immedia-
tament saltà la crítica dels fariseus que pregunten als deixe-
bles: Per què el vostre mestre menja amb els publicans i els 
pecadors? Jesús respon: Aneu a aprendre què vol dir allò de: 
el que vull és amor i no sacrificis. No he vingut a cridar els 
justos sinó els pecadors. 
No tenim aquí dibuixat el rostre de Déu que, essent amor, 
espera amor dels qui creiem en Ell? El contacte que tinguem 
amb aquest Misteri es recolza en l’amor. Déu no desitja la 
nostra pròpia humiliació, ni que ens turmentem imposant-nos 
grans sacrificis ni que ens immolem renunciant a la nostra 
personalitat. Déu vol amor i no sacrificis. Creient en Ell ens 
enriquim espiritualment, creixem en humanitat i amor perquè 
Déu és Amor. 

Mn. Francesc Planella FU
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Dues trobades de formació 
Dijous 17 d’octubre 
LA VIOLÈNCIA DE L’ANTIC TESTA-
MENT: CULPABILITAT DE DÉU? 
Local parroquial, “Espai 31”. 
Carrer Anselm Clavé 32. 
A les 8 del vespre. 
P. Anton Ma Vilarrubias 
 
Dijous 21 de novembre 
L’ESPIRITUALITAT DELS ULLS 
OBERTS: MÍSTICA I COMPROMÍS 
Local parroquial, “Espai 31”. 
A les 8 del vespre.  
Vivim immersos enmig d’un hipermercat 
espiritual: meditacions, teràpies, reikis, 
mindfulnees, llibres d’auto-ajuda... Com 
ens interpel·la? Quina és la proposta cris-
tiana davant d’una espiritualitat sense Déu 
però que té set d’interioritat i transcen-
dència? 
Mn. Enric Tubert i Pagés.   
 

Despatx parroquial 
Dimecres, de les 12 a les 13 hores, a 
l’església del Mercadal. 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-arxiu interparroquial  
Girona 

A les dependències del Casal Bisbe 
Cartañà, c/Antic Roca, 38. 17003 – 
Girona.  Tel. 972 48 35 33. 
Dimarts i dijous: de les 6 de la tarda a 
les 8 del vespre. Dimecres de 5 a 7 de 
la tarda.   
despatxparroquiesgirona@gmail.com 

Mare de Déu del CARME  
Santa Susanna del MERCADAL 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

Fets i Notícies 
Ha mort i hem pregat: 
Mercè Miralles Roca, de 83 anys. 
 
Festa de la Mare de Déu del Roser 
La imatge de la Verge del Roser presideix el presbiteri del temple 
parroquial del Mercadal.  
Aquesta festa mariana es va establir en el segle XVI, per agrair al 
Senyor la victòria a la batalla de Lepant, que alliberava els països 
cristians de la invasió turca. S’escollí una devoció, la del res del ro-
sari, que feia present Maria en la vida quotidiana de molts cristians. 
I aquest és el sentit actual d’aquesta celebració: venerar Maria com 
aquella que, amb el seu exemple i intercessió, acompanya el nostre 
camí, en els moments de goig o de dolor, vers la glòria que espe-
rem. 
 
Vida Creixent: 
Dimecres vinent, a la casa d’espiritualitat de Santa Elena de Solius, 
el grup de Vida Creixent del Mercadal participarà a la trobada dioce-
sana de formació d’aquest moviment diocesà. 
 
Trobada de catequistes 
Aquestes passades setmanes molts pares i mares han inscrit els 
seus fills a la catequesi parroquial. L’equip responsable de la cate-
quesi de la parròquia ha fet una bona feina d’acolliment i de infor-
mació. Al mateix temps, s’han millorat i preparat els 10 locals en els 
que els nens i nenes es reuniran amb els seus respectius catequis-
tes. 
Per posar en marxa aquest nou curs de catequesi, el proper dijous, 
ens trobarem amb els catequistes del Mercadal i del Carme, a 2/4 
de 8 del vespre, al local parroquial “Espai 31”. 
 
Festa de la Mare de Déu del Pilar 
A la capella de l’església parroquial de la Mare de Déu del Carme, on 
s’hi celebra la missa tots els dies feiners a les 7 de la tarda, s’hi ve-
nera la imatge de la Verge del Pilar. 

HORARI  DE  CELEBRACIÓ  DE  LES  MISSES 
Parròquies EL CARME MERCADAL 

De dilluns a dissabte         19     9       13 
Dissabtes i vigílies de festa         19     9       13       20 
Diumenges i dies de festa 2/4 d’11   (10’30)     9     12         20 

Horari d’obertura de les esglésies 
Església del Carme:  de dilluns a dissabte,  de 6 a 2/4 de 8 de la tarda. 
                              diumenges i dies de festa, de 2/4 de 10 a 11 del matí. 

 Església del Mercadal: tots els dies, de 2/4 de 9 a 2/4 de 2 del matí. 
                                 A les tardes segons l’horari de les activitats. 
 

A  LES MISSES D’AQUESTA SETMANA PREGAREM PER: 
 El Carme El Mercadal 
Diumenge, 6 
27 de durant l’any 
 

 10,30: Pel poble   9:  Jesús Martin  
12:  Ma Dolors Ciurana 
20:  Jordi Vilamitjana Pujol   

Dilluns, 7 
Mare de Déu del Roser 

 19: Pels immigrants i     
       refugiats. 

  9:  Dif. Fam. Geli Ciurana    
13:  Mare de Déu del Roser. 

Dimarts, 8 
 

 19: Per la pau   9:  Dif. Fam. Valls Mateu 
13:  Intenció particular  

Dimecres, 9 
 

 19: Intenció particular   9:  Família Sagrara 
13:   Per la pau 

Dijous, 10  19: Difunts de la         
                  parròquia  

  9:  Remei Sadarra Misset 
13:  Estefenia Maroto Miró 

Divendres, 11 
Sant Joan XXIII 

  19: Intenció particular     9:  Intenció particular (M) 
13:  Pels malalts      

Dissabte, 12 
Mare de Déu del Pilar 

  19: Mare de Déu del  
       Pilar 

  9:  Assumpció Nicolatzzi 
13:  Per la pau  
20:  Pel poble 

Recordem:  
Celebració del sagrament del Perdó. Confessions:  

Un quart abans de cada Missa, i sempre que es demani. 
Res del Rosari: A l’església del Mercadal, dissabtes, diumenges, vi-
gílies i dies de festa, a 2/4 de 8 del vespre. 
Meditació Cristiana:  Els dimarts, a les 7 del vespre. 
Locals parroquials del Mercadal.  C/Obra 6 
 


