
 
                                                      

 

 
                             8 de desembre de 2019 

SOC A LA PORTA 
En el llibre de l’Apocalipsi llegim: Soc a la porta i truco. 
Penso que aquestes paraules poden emmarcar el temps 
d’Advent. El Senyor Jesús truca a la nostra porta sempre. 
Ho subratllem de manera especial en l’Advent. Li obrirem 
la porta del nostre cor perquè hi faci estada? Només són 
capaços d’acollir-lo els senzills. En què es caracteritzen? 
Són les persones que no tenen pretensions, que tenen el 
cor net, no es donen importància, no es refien d’ells ma-
teixos. Són els pobres de les Benaurances definits com 
humils, compassius, nets de cor. Recordem aquella pre-
gària tan bonica de Jesús: Us enalteixo, Pare, perquè 
heu revelat als senzills tot això que heu amagat als savis 
i entesos. 
 
Savis i entesos són aquells que confien totalment en ells 
mateixos. Jesús no va poder ser acceptat per les perso-
nes amb aquest tarannà. Els mestres de la Llei eren au-
tosuficients, es creien els posseïdors únics de la veritat. 
Tot el que podien escoltar que no concordés amb les se-
ves conviccions era un error que calia eradicar. Així no es 
pot acollir Jesús que truca a la porta. 
 
Un pensador escriu: “L’evangeli s’entén millor amb un 
cor humil, senzill i net que no pas amb raonaments i ex-
plicacions fetes amb autosuficiència. No diguis mai que 
no estàs preparat. El primer que has de preparar és el 
teu cor”. Advent de la senzillesa, de portes obertes. Si 
algú escolta la meva veu i obre la porta, entraré a casa 
seva i soparé amb ell, i ell amb mi.  

Mn. Francesc Planella 
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Preguem amb l’evangeli 
 
Mare Immaculada, volem do-
nar-vos les gràcies per l’atenció 
constant amb què acompanyeu 
el nostre camí. 
Gràcies perquè, tan prompte 
com us adrecem un pensament 
o una mirada o una avemaria 
fugaç, sempre sentim la vostra 
presència maternal, tendra i 
forta. 
Maria Immaculada, Mare de 
gràcia i misericòrdia, concediu-
nos també, en la prova i la 
temptació, de fixar la mirada en 
les vostres mans obertes, que 
deixen que les gràcies del Se-
nyor baixin a la terra, per a 
deslliurar-nos de qualsevol    
arrogància orgullosa, per a re-
conèixer-nos com realment 
som: petits i pobres pecadors, 
fills vostres. 
 

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 

Del papa Francesc sobre el signi-
ficat i el valor del Pessebre 

 
El bell signe del pessebre, tan estimat 
pel poble cristià, causa sempre sorpresa 
i admiració. La representació de l'esde-
veniment del naixement de Jesús equi-
val a anunciar el misteri de l'encarnació 
del Fill de Déu amb senzillesa i alegria. 
El pessebre és com un Evangeli viu, que 
sorgeix de les pàgines de la Sagrada Es-
criptura. La contemplació de l'escena del 
Nadal ens convida a posar-nos espiritu-
alment en camí, atrets per la humilitat 
d'Aquell que s'ha fet home per a trobar 
cada home. I descobrim que Ell ens es-
tima fins al punt d'unir-se a nosaltres, 
perquè també nosaltres puguem unir-
nos a Ell. 
 
Amb aquesta Carta voldria encoratjar la 
bella tradició de les nostres famílies que 
en els dies previs al Nadal preparen el 
pessebre, com també el costum de po-
sar-lo en els llocs de treball, a les esco-
les, als hospitals, a les presons, a les 
places... És realment un exercici de fan-
tasia creativa, que utilitza els materials 
més dispars per a crear petites obres 
mestres plenes de bellesa. S'aprèn des 
d'infants: quan el pare i la mare, al cos-
tat dels avis, transmeten aquesta alegre 
tradició, que conté una rica espiritualitat 
popular. Espero que aquesta pràctica 
mai no s'afebleixi; és més, confio que, 
allí on hagués caigut en desús, sigui 
descoberta de nou i revitalitzada. 
 
(Fragment de la carta apostòlica Admirabile 
signum, desembre 2019) 



 
 
 
 

 

Fets i notícies  
Ha rebut el sagrament del Baptisme: 
Marc Medina Darnaskiy 
 
Han celebrat el sagrament del Matrimoni: 
Adam Fontes Brunet i Nara Llopart Vidal 
 
Gran Recapte dels dies 22 i 23 de novembre de 2019 
Organitzat pel Banc dels Aliments. Càritas del Mercadal-Barri Vell hi 
vàrem col·laborar des del supermercat Novavenda del carrer de les 
Hortes. Hem d’agrair la participació dels voluntaris que van fer possi-
ble recollir 2.833 kg. d’aliments, sense oblidar a les moltes persones 
que hi varen aportar els aliments. Cal també agrair l’excel·lent acolli-
da que rebérem de les persones que treballen al supermercat. 
 
Reunió de l’Arxiprestat de Girona-Salt (22 parròquies) 
Dimarts vinent, de les 11 a 2/4 de 2 del matí, a la Fraternitat de San-
ta Clara de Vilobí d’Onyar.  
 
Reunió de Càritas Barri Vell-Mercadal 
El proper dimecres, de 8 a 9 del vespre, al local parroquial Espai 31. 
 
Missa familiar 
Dissabte vinent, dia 14, a les 8 del vespre a l’església parroquial del 
Mercadal. 
 
Celebració comunitària de la penitència 
Dimarts 17 de desembre, església del Mercadal, a les 8 del vespre. 
 
Himne Acatist en honor de la Mare de Déu, “Theotokos” 
Dijous 19 de desembre, capella del Santíssim del Mercadal, a les 8 
del vespre. 
 
Missa del Pollet i missa del Gall, dimarts 24 de desembre: 
Missa de Pollet, a les 7 de la tarda, església parroquial del Carme. 
Missa del Gall, a les 12 de la nit, església parroquial del Mercadal. 

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, 8 
Immaculada Concepció 
de la Verge Maria. 

10,30: Joan Pagés 
          Gafas         

  9:   Família Valls Mateu  
 12:  Ernest Dalmau  
 20:  Mercè Rovira (Aniversari) 

Dilluns, 9 
 

19: Família Figueras        9:   Fam. Bonmatí Vilallonga 
 13:  Dif. Família Xuclà  

  Dimarts, 10 
   

19: Francesc Bartu-
meu Sanllehí 

  9:   Intenció particular (F) 
 13:  Família Ferrer Pagés 

Dimecres, 11 
 

19: Josep Maria   
Calders Pidemunt 

  9:   Família Bonmatí 
 13:  Família Pagés 

Dijous, 12 
 

19: Intenció           
      particular 

  9:   Esteve Vila Banús 
 13:  Família Ros Vilanova 

Divendres, 13 

Santa Llúcia 
19: Família  
      Casadevall      

  9:   Fam. Batallé Puigbert 
 13:  Família G.V. 

Dissabte, 14 
  

19: Llorenç Roqueta  
      Devesa 

  9:   Pilar Sàbat Arnau  
 13:  Família Bonmatí  
 20:  Família Pagés Masdevall 
 

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. 
 
 


