
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARRÒQUIES DE LA MARE DE DÉU DEL CARME 
i DE SANTA SUSANNA DEL MERCADAL 

DIUMENGE 25 DE DURANT L’ANY       20 SETEMBRE 2020 

L’AMPOLLA D’AIGUA 

En un supermercat hi havia una ampolla d’aigua 
molt egoista. Sempre volia el millor per a ella: la 
millor etiqueta, la millor secció, el millor 
prestatge i estar ben neta i a primera fila, perquè 
tothom la contemplés... Mai no se li acudia fer 
res per als altres. 

Un dia, una persona la va agafar per a comprar-
la, la va posar al cistell i se la va endur a casa. 
L’ampolla estava molt enrabiada: no volia marxar 
del seu prestatge i deixar aquell lloc tan 
privilegiat a una altra. A més, quan va veure que 
algú l’anava a obrir per beure’n aigua, l’ampolla 
s’hi va resistir: no volia donar a beure aigua a 
ningú. Per més força que feien, no aconseguien 
obrir-la. I, com que no van poder-la fer servir, la 
van tornar al supermercat i la van canviar per 
una altra. 

La van tornar a posar al prestatge, i a poc a poc, 
va aconseguir anar a parar al millor lloc, a 
primera fila, per tal de ser admirada per tothom 
qui passava. Però, evidentment, la van tornar a 
comprar. I un altre cop va passar el mateix. com 
que no la podien obrir, la van tornar al prestatge. 
I la vida d’aquella ampolla era anar fent anades i 
vingudes, perquè l’únic que pretenia era estar en 
un bon lloc i ser admirada. 

Amb els pas del temps, l’ampolla va superar la 
data de caducitat sense ser consumida. L’aigua 
que contenia va començar a perdre transparència 
i, al cap d’un temps, ja no es podia beure. Els 
empleats del supermercat la van retirar i la van 
llençar a les escombraries. 

Aquella ampolla no havia servit per res. No havia 
donat la seva aigua per calmar la set de ningú. 
Ara, perduda enmig de les escombraries, se’n 
lamentava en va. S’adonava que tot el que no es 
dóna a temps es fa malbé. Però ja era massa 
tard per a rectificar. 

Suplement parroquial. Parròquies de l’Arxiprestat de Banyoles 

 

 

COMENÇAMENT DE LA CATEQUESI 
PARROQUIAL  CURS 2020-2021 

Segon curs: Divendres 2 o dimarts 6 
d’octubre. 
Primer curs: Dimarts 20 o divendres 23 
d’octubre. 
De ¾ de 6 a les 7 de la tarda. 
 

Preparació i celebracions de les 
Primeres Comunions 

Totes les reunions i celebracions es faran 
a l’església del Mercadal. 
 

Catequesi de preparació 
Dimarts 22 i 29 o divendres 25 i 2 de 
setembre. 
 

Celebracions: Diumenges 4, 11 i 18 
d’octubre a la una del migdia 

Diumenge, dia 4 d’octubre 
Dijous, dia 24 de setembre, reunió de 
pares i catequistes. A les 8 del vespre. 
Divendres, dia 2 d’octubre, celebració del 
perdó i preparació Missa. A ¾ de 6 de la 
tarda. 
Diumenge, dia 11 d’octubre 
Dijous, dia 1 d’octubre, reunió de pares i 
catequistes. A les 8 del vespre. 
Divendres, dia 9 d’octubre, celebració del 
perdó i preparació Missa. A ¾ de 6 de la 
tarda. 
Diumenge, dia 18 d’octubre 
Dijous, dia 8 d’octubre, reunió de pares i 
catequistes. A les 8 del vespre. 
Divendres, dia 16 d’octubre, celebració del 
perdó i preparació Missa. A ¾ de 6 de la 
tarda. 

 

 

 

 

Ha rebut el sagrament del Baptisme: 
Lia Guixeras Riera. 
 
Ha mort i hem pregat: 
Mercè Rodríguez Granados, de 102 anys. 



 

 

  

HORARI DE LA CELEBRACIÓ DE LES MISSES 
Església del Carme:  Diumenges i dies de festa, a 2/4 d’11 del matí. 
     De dilluns a dissabte,  a les 7 de la tarda. 
Església del Mercadal: Diumenges i dies de festa, a les 9 del matí, 
     a les 12 del migdia i a les 8 del vespre. 
  Dissabtes i vigílies de festa, a les 9 del matí i a les 8 del vespre. 
  De dilluns a divendres, a les 9 del matí. 

HORARI D’OBERTURA DE LES ESGLÉSIES 
Església del Carme:  De dilluns a dissabte, de 6 a 2/4 de 8 del vespre. 
     Diumenges i dies de festa, de 2/4 de 10 a les 11 del matí.  
Església del Mercadal: Tots els dies, de 2/4 de 9 a la 1 del  matí. 
     A les tardes segons l’horari d’activitats. 

A LES MISSES D’AQUESTA SETMANA PREGAREM PER: 
     El Mercadal    El Carme  

Dissabte, 19  9:  Pels malats   
20: Acció de gràcies 19: Dolors Pau Serra, “Lita” 

Diumenge, 20 
 9:  Pel poble 
12: Intenció particular L.R.A.  
20: Família Vilamitjana Pujol 

10’30: Intenció particular   

Dilluns, 21  9:  Família Vila Puigdevall 19: Lluís Coll 
Dimarts, 22  9:  Ferran Soler 19: Francesc Bartomeu 
Dimecres, 23  9:  Narcisa Valls Mateu 19: Rosa Boxa 
Dijous, 24  9:  Mariona 19: Família Pagés 
Divendres, 25  9:  Eliecer González Pérez 19: Família Ribas  

Dissabte, 26  9:  Lolita Pau 
20: Família Turón Piserra 

19: Per la pau  

 

 
Despatx parroquial: església del Mercadal 
Dimecres, de les 12 a la 1 del matí i a totes 
hores segons possibilitats.  
Tels.: 972 20 2532 86 
Mn. Miquel Ramió 606 677 483. 
e-mail: ramiomiquel@gmail.com  

Despatx Interparroquial de Girona 
C/ Antic Roca 38     Tel. 972 48 35 33 
Dimarts i dijous de 6 a 8 del vespre.  
Dimecres de 5 a 7 de la tarda. 
despatxparroquiesgirona@gmail.com 

Celebració del sagrament del perdó. 
Confessions. 

Abans de les misses i sempre que es demani. 
 

Meditació Cristiana 
Els dimarts, a les 7 del vespre, als locals 
parroquials del Mercadal, c/Obra 6. 

 
Celebrac
ió del 
sagrame

Despatx 
parroquial: 
església del 

Mercadal 

“Quan més fosca és la nit és quan 
millor es veuen i brillen les estrelles” 

Un nou curs 

Ara toca mirar endavant. Estem començant 
un nou curs, reprenem el treball, retornem 
el ritme dia a dia. Té quelcom de monòton 
(retornar a la rutina) i al mateix temps 
quelcom de nou (què ens passarà aquest 
curs?). Té quelcom de còmode (ja se sap el 
que toca), però també quelcom d’inquietant 
(tot anirà bé?). 

L’inici de curs és una ocasió privilegiada per 
respirar a fons, per empassar saliva i 
començar a caminar amb certa energia, 
agafant el timó de l’any abans de veure’ns 
immersos en vaivens enormes. Tot això 
tocant ben bé de peus a terra i mirant 
fixament endavant. 


