
Pregària del diumenge 
Senyor, avui, et celebrem com 
a rei, et preguem, Senyor, que 
ens ajudis a fixar en tu la mi-
rada i el cor perquè, guiats per 
l’Esperit Sant, puguem seguir 
les teves petjades i apren-
guem de tu a perdonar i esti-
mar, a confiar totalment en 
l’amor del Pare, a valorar les 
persones i a treballar pel bé i 
la felicitat dels nostres ger-
mans; a tenir com a màxim 
honor el servei als qui ho ne-
cessiten, tal com tu et vas fer 
servidor de tothom. 
 
Augmenta’ns l’esperança i el 
desig d’arribar al paradís amb 
tu, el millor regal que ens vols 
oferir. 
 

Despatx parroquial 
Dimecres, de les 12 a les 13 ho-
res, a l’església del Mercadal. A 
totes hores segons possibilitats. 
Tels.: 972 202 545; 972 223 286; 
Mn. Miquel Ramió 606 677 483. 
e-mail: ramiomiquel@gmail.com 

Despatx-arxiu 
interparroquial  Girona 

A les dependències del Casal Bis-
be 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. Dime-
cres de 5 a 7 de la tarda.   
despatxparroquiesgirona@gmail.com 

 
                                                      

 

 

TORNAR BÉ PER MAL 

          24 de novembre de 2019 

Un notable personatge que es proclamava catòlic i prac-
ticant, deixà escrit en les seves Memòries: Jo no he sigut 
venjatiu, però qui me la fa, la paga. No sé què entenia 
aquell personatge per ser venjatiu i encara menys què 
per declarar-se catòlic. Sembla que no havia llegit el que 
diu l’evangeli. 
És ben diferent la manera de comportar-se d’un altre 
home. Era d’un poble de les nostres comarques. 
S’entrevistà amb un empresari, amic seu, per demanar-li 
si podia adjudicar un lloc de treball a un jove, pel qual 
demostrava un gran interès. L’empresari sabia que el 
pare d’aquell xicot havia fet una mala jugada, perjudi-
cant molt aquell seu veí que ara feia una gestió a favor 
del seu fill. I no es pogué estar de dir-li que coneixia el 
cas i no entenia el seu interès per ajudar-lo. I l’altre li 
digué que havia procurat oblidar aquella ofensa, especi-
alment des del moment que sabia que aquell seu veí 
passava per un moment difícil i que  el lloc de treball que 
demanava pel seu fill podia ser un bon ajut per remeiar 
la seva situació familiar. Aquest segon sí que havia entès 
bé les paraules de Jesús quan proposa, que no només 
hem d’estimar els amics, sinó també, a aquells que po-
den haver estat els nostres enemics. Ajudar els amics és 
molt fàcil i també ho fan els descreients. Ajudar els ene-
mics és fer un pas més costós; però és el que ens acredi-
ta com a bons cristians. 
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El dibuix de la mare 
Una nena iraquiana acaba de 
perdre la mare a causa de la 
guerra. La porten a un internat 
per a orfes. Sent tanta enyorança 
de la seva mare que dibuixa en el 
terra del pati la seva silueta. Des-
prés es col·loca arronsada en el 
centre del dibuix, dintre del cos 
de la seva mare. La nena, essent 
oriental, sap que quan s’entra en 
un lloc sagrat es deixen a la porta 
les sandàlies en senyal de respec-
te. I és el que fa la nena, consi-
derant que el cos de la mare és 
quelcom sagrat, un temple i el 
seu refugi. 
 

 

Mare de Déu del CARME  
Santa Susanna del MERCADAL 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

Fets i Notícies 
 
Ha mort i hem pregat: Àngel Bellsolà Rey, de 93 anys. 
 
Reunió del Consell Interparroquial  Carme - Mercadal. 
Dilluns vinent, a les 8 del vespre, al local parroquial “Espai 31” 
 
Col·lecta extraordinària de GERMANOR. 
Església del Mercadal: 1.625 euros. 
Església dels Pares Claretians: 650 euros. 
Església del Carme: 790 euros. 
 
Que vingui a nosaltres el vostre Regne 
Avui acabem l’any litúrgic amb la solemnitat de Crist, Rei de tot el 
món. El Regne de Déu és, sens dubte, el nucli central de la predica-
ció de Jesús: un Regne de justícia, de pau, d’amor i de veritat. 
Aquest Regne que Jesús va predicar és el que nosaltres volem i 
desitgem, ara aquí a la terra, i després en la plenitud de la glòria del 
cel. Quan Jesús diu, davant Pilat: «El meu Regne no és d’aquest 
món», no vol pas dir que el seu Regne es desentengui d’aquest món 
i de la seva problemàtica, perquè el Regne de Déu, amb Jesús, ha 
començat ja en aquest món, encara que no arribarà a la plenitud fins 
després d’aquest món. El necessitem ara i aquí entre nosaltres, per 
això el demanem sempre que resem el Pare nostre, i diem: «Vingui a 
nosaltres el vostre Regne». 
Nosaltres, els cristians, som els que hem de treballar per a la cons-
trucció del Regne de Déu a la terra. La gent del món es van constru-
int un regne mundà de poder, de diners, mentida, corrupció, injustí-
cia, opressió, odi, terrorisme, violència, guerra... Aquest no és el 
Regne que Déu vol a la terra. Cal un canvi de mentalitat, una con-
versió. Els cristians ens toca crear estructures de pau, d’amor, de 
justícia... Santa Teresa de Calcuta digué: «La falta d’amor és la ma-
jor pobresa», i el papa Francesc ens diu: «El Regne de Déu no és 
d’aquest món però és per aquest món, i es construeix amb les obres 
de misericòrdia, és així com es realitza el Regne entre nosaltres». Si 
el construïm aquí, després el gaudirem allà. 

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, 24 
Jesucrist Rei  
 

 10,30:  Difunts de la    
            parròquia  
 

  9: Miquel Pérez Batlle. Anv. 
12: Intenció particular (M)                       
20:Dif. Fam. Tió Ordis 

Dilluns, 25 
 

 19: Adelina Vila Prat   9:  Consol Banús Oliveras  
13:  Intenció particular (LL) 

Dimarts, 26  19: Francesc Bartumeu     
       Sanllehí 

  9:  Narcís Clapés Bosch 
13:  Isidre Garcia 

Dimecres, 27 
 

 19: Narcís Clapés Bosch 
    

  9: Fam. Ferrer Pagés 
13:  Fam. Rodríguez Vergara 

Dijous, 28  19: Família Figueras 
     

  9:  Intenció particular 
13:  Joan Paredes 

Divendres, 29 
 

 19: Família Esteva    9:  Montserrat Bonmatí 
13:  Narcís Clapés Bosch  

Dissabte, 30 
 

  19: Família Ribas Bujons   9:  Xavier Teixidor Aluart 
13:  Josep Majó  2n. Anv. 
20:  Pilar Sàbat Arnau  
 

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. 
 

 


