Jo crec en la pau

Et donem gràcies, Senyor,
perquè ens guareixes de les

Avui, quan en el món és negra nit, en
l'esperança que em dóna la Bona Nova,
crido ben fort la meva fe en el futur de la
humanitat. No vull creure que les circumstàncies actuals dispensin els homes de fer
una terra millor. No vull creure que l'ésser
humà només és un bri de palla que el
corrent de la vida fa boleiar i que no pot
influir en res en el curs dels esdeveniments. No vull compartir l'opinió dels qui
pretenen que l'home és captiu de la nit
sense estrelles del racisme i de la guerra,
que l'aurora radiant de la pau i de la fraternitat no serà mai una realitat. No vull
fer meva la predicació cínica dels qui diuen
que els pobles davallaran l'un rere l'altre
en el terbolí del militarisme cap a l'infern
de la destrucció termonuclear.
Jo crec que la veritat i l'amor diran la darrera paraula, que la vida, encara que de
vegades sembli vençuda, resta sempre
més forta que la mort.
Jo crec fermament que, fins i tot enmig
dels obusos que esclaten i dels canons
que tronen, hi queda sempre l'esperança
d'un matí assolellat.
Jo goso creure que un dia tots els habitants d'aquesta terra podran rebre tres
àpats a la jornada per a la vida del cos,
l'educació i la cultura per a la salut de
l'esperit, la igualtat i la llibertat per a la
vida del cor.
Crec també que un dia tota la humanitat
reconeixerà que Déu és la font del seu
amor. Jo crec que la bondat ens salvarà i
que donarà, com a fruit, la pau.
El llop i l'anyell pasturaran junts, cada
home podrà seure tranquil a l'ombra de la
seva figuera, a la seva vinya, i ningú no
haurà de tenir por de res.

nostres ferides.
Ens cures de les malalties
que ens allunyen dels altres, que ens fan sentir
humiliats, sols enmig de la
gent.
Però encara que tothom
ens marginés, Tu ens fas
sentir
lliures,
estimats,
agraïts, consolats.
Cap presó pot encadenar el
teu amor, cap calabós pot
enfosquir la teva llum.
Gràcies per haver-nos cridat
a la salvació, per haver vingut a trobar-nos, sense importar-te el nostre origen ni
la nostra condició social.
Has vingut a buscar-nos a
cadascú de nosaltres, de
manera personal, de tu a
tu.
“La Missa de cada dia”

Martin Luther King
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FULL P A R R O Q U I A L

Preguem amb l’evangeli

ANEU PER TOT EL MÓN PROCLAMANT
LA BONA NOVA
Aneu per tot el món, proclamant la bona nova. Seguint
aquest manament de Jesús, els seus apòstols que
l’havien acompanyat en la seva missió, seguiren diverses
rutes, escampant la doctrina que havien rebut del mestre. I els apòstol, que a més de predicar els ensenyaments rebuts, ho confirmaren amb el sacrifici de la seva
vida, han tingut uns continuadors de la seva tasca. I així
de llevant fins a ponent; al nord i al sud, el cristianisme
s’ha anat estenent, sempre amb l’ajut del Senyor, el qual
prometé d’estar amb els seus seguidors, fins al final dels
segles. La labor apostòlica no s’ha extingit mai, en tot
moment s’han anat incorporant a la tasca successives
generacions d’homes i dones disposats a deixar-ho tot
per anar per diversos països proclamant la bona nova.
Els missioners de tots els temps han esmerçat tot el seu
esforç, deixant pàtria i família per viure en països que
només coneixien per referències, havent d’aprendre noves llengües, adaptar-se a nous costums, lluitar contra
tota mena de dificultats i de carències i moltes vegades
acceptant el martiri.
L’Església que és universal, no ha deixat mai d’atendre
els seus missioners. I si bé sempre els té presents en la
pregària i en l’ajut material, un dia a l’any ho fa d’una
manera molt especial. En aquest dia que distingim amb
el nom de DOMUND, se’ns estimula a tots a tenir un record especial pels nostres missioners. La nostra aportació
material en la col·lecta, i molt especialment la fervent
pregària, ens farà partícips en aquesta obra d’expansió
de l’evangeli.
Enric Mirambell

HORARI DE CELEBRACIÓ DE LES MISSES
Parròquies
EL CARME
MERCADAL

Fets i Notícies
Vida Creixent
El grup del moviment cristià de Vida Creixent de la parròquia del
Mercadal comença el curs amb la primera reunió mensual.
Aquest grup, obert a totes les persones que hi vulguin participar,
tindrà la seva reunió el proper dimecres, a les 5 de la tarda, al local
de l’església parroquial.
Trobada de formació
Dijous vinent, dia 17, a les 8 del vespre.
Local parroquial Espai 31, c/ Anselm Clavé 32
La violència de l’Antic Testament: Culpabilitat de Déu?
Causes de la violència humana... Falses justificacions jurídiques,
religioses, psicològiques...Què hi té a veure Déu amb aquesta terrible realitat humana, de sempre?
Anton Maria Vilarrubias, Professor de Bíblia i Història de l’Art.
Catequesi parroquial i Missa Familiar
Aquesta propera setmana els nens i nenes de catequesi començaran les seves trobades segons els dies que s’han inscrit: El dimarts o
el divendres de ¾ de 6 a les 7 de la tarda. Dissabte vinent, a les 8
del vespre, tindrà lloc la missa familiar.
COL·LECTA extraordinària a favor del Domund-Missions
Dissabte i diumenge vinent, dies 19 i 20.
DESPATX

Els dimecres, de les 12 a les 13 h, a l’església del Mercadal, 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-arxiu interparroquial de 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 les 5 a les 7 de la tarda.
e-mail: despatxparroquiesgirona@gmail.com
Despatx
parroquial:

De dilluns a dissabte
19
9
Dissabtes i vigílies de festa
19
9
Diumenges i dies de festa
2/4 d’11 (10’30)
9
Horari d’obertura de les esglésies

13
13
12

20
20

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
Diumenge, 13

28 de durant l’any

Dilluns, 14
Dimarts, 15
Dimecres, 16
Dijous, 17
Divendres, 18
Sant Lluc

Dissabte, 19

10,30: Pels religiosos i
religioses

9:
12:
20:
19: Acció de gràcies.
9:
13:
19: Família Ferrer Pagés
9:
13:
19: Família Ribas
9:
13:
19: Difunts de la
9:
parròquia
13:
19: Família Figueras
9:
13:
19: Llorenç Roqueta
9:
Devesa
13:
20:

El Mercadal
Pilar Sàbat Arnau
Jordi Vilamitjana Franch
Família G. V.
Família Batlle Aulet
Manuel i Maria
Pels difunts
Per les ànimes
Família Vila Puigdevall
Sagrat Cor
Antonieta Donatel·lo
Intenció particular
Intenció particular (F)
Família Cànovas Boxa
Assumpció Nicolatzzi
Intenció particular
Pilar Sàbat Arnau

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, vigílies 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

