
 
                                                      

 

 
                             1 de desembre de 2019 

QUAN TOQUEN LES CAMPANES 
Abans que les campanes estesin electrificades, quan a 
primera hora del matí, des del llit, sentia el toc d’oració,  
especialment en les fredes matinades de l’hivern, pensa-
va que, mentre jo estava ben còmodament preservat de 
la cruesa meteorològica, el campaner havia hagut de 
matinejar, sortir de casa, traslladar -se al temple i pujar 
al campanar per fer la seva diària feina. Ara les campa-
nes ja toquen soles a l’hora que se’ls ha marcat. Però sí 
que hi ha molts serveis que necessiten la presència hu-
mana per poder-los prestar. Mentre nosaltres dormim, 
fem els àpats tranquil·lament o gaudim dels dies festius i 
de les vacances, hi ha persones que estan treballant  
perquè nosaltres puguem rebre uns serveis que ens són 
necessaris o que gairebé considerem imprescindibles. Hi 
ha persones que vetllen per la nostra seguretat. Altres 
que estan atents al que pugui passar, per tal de posar-hi 
remei. Ja sigui un incendi, una inundació, un ensorra-
ment. Els que vetllen en clíniques i hospitals a tota hora 
disposats a atendre les urgències que es puguin presen-
tar. Els que s’encarreguen que a casa no ens falti la llum, 
el gas, la calefacció, l’ascensor... 
Siguem agraïts a tots aquells que potser ni tant sols co-
neixem; però que ens permeten tenir una vida còmoda i 
en les millors condicions.                             Enric Mirambell 
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Preguem amb l’evangeli 
 
Senyor, no et cansis de venir a 
les nostres vides, encara que 
estiguem distrets o adormits. 
Desvetlla’ns, sacseja els nostres 
cors perquè se’ns obrin els ulls i 
puguem copsar la bellesa ama-
gada en els esdeveniments, per 
quotidians que siguin, per irre-
llevants que ens semblin. 
Omple el nostre cor d’anhel per 
trobar-te, d’un desig profund 
d’estar amb Tu. 
Prepara’ns per a la pau, que 
renunciem a les rivalitats i a 
l’afany de protagonisme per tal 
que s’asserenin els nostres 
cors, i les nostres relacions. 
Ajuda’ns a pujar a la teva mun-
tanya, necessitem fer camí per 
retrobar-te un cop més. 
 

DESPATX 
Despatx parroquial: 
Els dimecres, de les 12 a les 13 hores, a 
l’església del Mercadal, i a totes hores se-
gons 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 Gi-
rona: 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: despatxparroquiesgi-
rona@gmail.com 

L’infern 
 
Oreneta Vila era el nom que feia ser-
vir cada cop que es posava el barret i 
la gavardina grisa i sortia al carrer a 
caçar la veritat. No era un detectiu 
qualsevol perquè ell només perse-
guia els mentiders professionals, 
però eren difícils de veure perquè no 
es jugaven els verbs als casinos ni 
tampoc no escorxaven les síl·labes 
darrere d’un mostrador com si fossin 
trossos de carn que es venien a pes. 
Eren estafadors de vidre translúcid 
perquè escampaven enganys amb la 
gràcia dels vents, però eren opacs 
com les tempestes, tan espessos i 
foscos perquè cremaven per dins 
com si l’infern fossin ells.  
El detectiu de les paraules espiava 
els dolents enmig del silenci perquè 
era entre mirades i gestos quan es 
delataven culpables. Llavors, l’ocell 
gris de ciutat desplegava les ales del 
vellut de la justícia per abraçar la ve-
ritat i volava lliure com només saben 
fer els que no tenen res per amagar. 
-Me’n vaig a l’infern –deia cada cop 
que es vestia per anar a treballar. 

Marta Finazzi 



 
 
 
 

 

Un nou ADVENT 
 
Amb A d'ALEGRIA per la propera arribada del veritable Nadal. 
Amb D de DESIG de conèixer més i millor a Jesús. 
Amb V de VERITAT, que és la definició del nostre Déu. 
Amb E d'ESPERANÇA en el futur i en el que està per arribar. 
Amb N de NOVETAT, pels nous camins que anem a descobrir. 
Amb T de TREBALL, per poder donar fruit al final d'aquest temps. 
 

PREPAREM-NOS 
 
Els cristians hem de ser conscients que les quatre setmanes d’Advent 
són un temps especial per a preparar-nos per la celebració del Nadal, 
el naixement de Jesús. 
Si les coses importants s’han de celebrar bé, abans cal preparar-les 
bé. Els cristians volem celebrar i viure el Nadal i ens hi hem de pre-
parar. 
El temps d’Advent és la preparació pel Nadal cristià, el Naixement de 
Jesús, temps d’espera i d’esperança en emprendre un nou any litúr-
gic.  
 

Fets i notícies  
 
Ha mort i hem pregat per: 
Isabel Carné Pinsà, de 89 anys. 
 
Vida Creixent 
El grup del moviment cristià de Vida Creixent de la parròquia del 
Mercadal tindrà la seva tercera reunió del curs, dimecres vinent, a les 
5 de la tarda, al local de l’església parroquial. 
 
Capella de Torre Gironella: Dissabte, dia 7 de desembre, a les 5 
de la tarda, tindrà lloc la celebració de la Missa a la capella de Maria 
Auxiliadora. Pregarem per Juan Ferrer López. 

HORARI  DE  CELEBRACIÓ  DE  LES  MISSES 
Parròquies EL CARME EL MERCADAL 

De dilluns a divendres 19 9              13 
Dissabtes i vigílies de festa 19 9              13         20 
Diumenges i dies de festa 10’30 9           12            20 

A les Misses d’aquesta setmana pregarem per: 
 El Carme El Mercadal 
Diumenge, 1 
Primer d’Advent 

10,30: Germana  
Valeriana Bartolomé 
(Religiosa de Germanes de 
Sant Josep)               

  9:   Intenció particular (F)    
 12:  Lluís Clapés  
 20:  Pel poble 

Dilluns, 2 
 

19: Difunts família  
      Thió Ordis     

  9:   Família Ferrer Pagés 
 13:  Joaquim Vila Prat    

  Dimarts, 3 
   

19: Francesc      
    Bartumeu Sanllehí 

  9:   Xavier Teixidor Aluart 
 13:  Salvador Dabau 

Dimecres, 4 
 

19: Pepita Blasi 
      (Aniversàri) 

  9:   Família Ros Vilallonga 
 13:  Joan Avellana 

Dijous, 5 
 

19: Narcís Ferrer   9:   Paquita Oliveras Bonadona 
 13:  Família Valls Mateu  

Divendres, 6 

 
19: Eugeni Déu         9:   Fam. Batallé Puigbert 

 13:  Manuel i Maria 
Dissabte, 7 
  

19: Delfí i Mercè    9:   Família Ribas  
 13:  Família Bonmatí  
 20:  Pilar Sàbat Arnau 
 

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. 
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 di-
es de festa, a 2/4 de 8 del vespre. 
Meditació Cristiana: Els dimarts, a les 7 del vespre, als locals parroquials 
del Mercadal, c/Obra 6. 
 


