
 
                                                      

 

 
                            15 de desembre de 2019 

VIVIU CONTENTS. EL SENYOR ÉS A PROP 
Tercer diumenge d’Advent, s’acosta la solemnitat del Na-
dal. El Senyor és a prop. En la litúrgia d’aquest diumenge 
hi sovintegen els mots de joia, d’alegria, de confiança en 
la proximitat de l’arribada del Senyor. El cant d’entrada 
insisteix en aquesta invitació a estar contents. Ens ho diu 
i ens ho repeteix. També en la lectura del profeta Isaïes 
hi apareix aquest entusiasme, “La terra eixuta i el desert 
estan de festa, d’alegria l’estepa floreix”. I al final d’un 
text ple de joia i entusiasme acaba amb una promesa: 
“Hi haurà festes i alegria i fugiran les penes i els ge-
mecs.“ 
El ritual permet suavitzar el color morat que és el propi 
dels diumenges del temps d’Advent. Ara no es nota tant 
per haver-se simplificat la vestimenta litúrgica. Però a la 
nostra Catedral i a Montserrat podem observar en les ca-
sulles un color morat clar, tirant a rosa. Tot ajuda a ex-
perimentar l’alegria de la proximitat de l’arribada del Se-
nyor. Els signes externs també; però principalment els 
textos profètics. Ara que en la preparació del Nadal hi ha 
tantes coses que ens poden distreure del que és essenci-
al, cal que ens esforcem a aprofundir en les ensenyances 
de la que és Paraula de Déu. 
En aquestes diades, ser agraciat amb un premi de la Lo-
teria ens pot fer feliços o desgraciats, tot pot passar. 
Però ser agraciats amb la presència del Senyor és el mi-
llor dels premis, un premi amb promesa d’eternitat. 

Enric Mirambell 

Mare de Déu del CARME  
Santa Susanna del MERCADAL 
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Preguem amb l’evangeli 
 
Déu i Pare nostre, que véns a 
salvar-nos, ens agradaria tenir 
l’alegria d’Isaïes quan anuncia-
va la proximitat de la salvació i 
de la teva presència enmig del 
poble. 
Ajuda’ns, a ser, com Joan Bap-
tista, profetes que sapiguem dir 
en nom teu una paraula creïble 
al món d’avui. 
Ajuda’ns, sobretot, a ser, com 
Jesús, persones i comunitats de 
fe capaces de provocar pregun-
tes en tots aquells que ens en-
volten i que busquen un sentit 
a la vida i al món. 
Que celebrem el Nadal fent 
possible que la teva paraula, 
que és font de vida, sigui aco-
llida i viscuda en cada cor i que 
la Bona Nova de Jesús arreli 
més profundament entre nosal-
tres. 
 

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 

La caseta d’Advent 
 
Al bosc d’Orient hi ha una caseta de 
fusta vermella. Té quatre pisos, però 
són tots buits i hi fa fred perquè no 
hi viu ningú. Tampoc no té portes ni 
parets que en separin les habitaci-
ons, per on el silenci navega com 
una vela que s’infla amb el vent de 
l’absència. Solitària i callada com una 
illa deserta, cada 1 de desembre s’hi 
obre una finestra. I així, cada dia, 
sens falta, com un rellotge que no-
més il·lumina les hores del calendari 
d’Advent. Però darrere dels vidres no 
hi ha regals ni sorpreses sinó, tan 
sols, una petita espurna que crema 
com si fos un fanal enmig de l’hivern. 
És màgic de veure com s’obren per-
què no n’hi ha cap d’igual, des de la 
més petita a la més grossa, i amb un 
ordre que els anys sempre canvien. 
L’única cosa certa és que el miracle 
del mes de desembre es repeteix ca-
da matí fins que arriba la nit de Na-
dal. És llavors quan la constel·lació 
de finestres s’encén com un flama 
salvatge d’amor i la llum inunda el 
pessebre dels vius d’esperança i de 
fe. I quan el temps d’Advent s’acaba, 
totes les finestres es tanquen, de 
cop, i la casa s’apaga per tornar a 
ser una ombra vermella enmig d’un 
bosc oblidat. Però tothom sap que és 
la caseta d’Advent perquè fa olor de 
fusta cremada tot l’any. 

Marta Finazzi 



 
 
 
 

 

Fets i notícies  
 
Celebració comunitària de la penitència d’Advent 
Feliços els qui treballen per la pau. 
(Partint del material “Adviento i Navidad 2019-2020 de Càritas) 
Dimarts 17 de desembre, església del Mercadal, a les 8 del vespre. 
 
Himne Acatist en honor de la Mare de Déu, “Theotokos” 
És un himne dedicat a la Mare de Déu (Theotokos), creat a Bizanci a 
finals del segle V o principis del VI. Cantarem la versió catalana de 
Miquel Peix. La música és de la litúrgia eslava, repetitiva i agradable. 
Dijous 19 de desembre, capella del Santíssim del Mercadal, a les 8 
del vespre. 
 
Pessebres, diorames i arbre de Nadal 
A l’església del Carme, hi trobareu un pessebre fet per la Pilar i la 
Maria Figueres i l’Albert Clotas. També, dos diorames de la Dolors 
Coll i Blasi. 
A l’església del Mercadal podeu gaudir del pessebre de l’altar de Sant 
Francesc, d’un diorama de la Dolors Coll i Blasi i d’un arbre adornat i 
treballat pels nenes i nenes de la catequesi amb els seus catequistes. 
 
Campanya de Càritas 
Durant les properes festes de Nadal estem convidats a viure la soli-
daritat amb els més necessitats. Podeu fer-ho mitjançant les caixetes 
de Càritas. 
 
10 minuts de silenci per sentir el Nadal 
Diumenge 22 de desembre, a les 6 de la tarda. 
Punt de trobada de la Rambla de Girona. 
 
Missa del Pollet i Missa del Gall 
Dimarts, dia 24, vigília de Nadal: 
Missa del Pollet a l’església del Carme: A les 7 de la tarda. 
Missa del Gall a l’església del Mercadal: A les 12 de la nit. 
Ens hi acompanyarà el GEiEG amb les seves colles sardanistes i amb 
dolços al final de la celebració. 

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, 15 
Tercer d’Advent 

10,30: Gna. Trinidad       
          González        

  9:   Intenció particular (F)  
 12:  Família Ferrer Pagés 
 20:  Jordi Vilamitjana Franch 

Dilluns, 16 
 

19: Acció de gràcies      
      a sant Francesc 

  9:   Família Cruañas 
 13:  Sagrat Cor i Verge Lourdes 

  Dimarts, 17 
   

19: Francesc           
Bartumeu Sanllehí 

  9:   Antonieta Donatiello 
        Donato Ficetola 
 13:  Família Figueras 

Dimecres, 18 
Mare de Déu de 
l’Esperança 

19: Família Esteva   9:   Mn. Josep Buch 
 13:  Família Canovas Boxa 

Dijous, 19 
 

19: Intenció           
      particular 

  9:   Marià 
 13:  Família G.V. 

Divendres, 20 

 
19: Família Ribas     
      Bujons            

  9:   Rosario 
 13:  Família Ros Vilanova 

Dissabte, 21 
  

19: Llorenç Roqueta  
      Devesa 

  9:   Fam. Vila Puigdevall 
 13:  Família Bonmatí  
 20:  Jordi Vilamitjana Pujol 
 

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. 
 


