
A LES MISSES D’AQUESTA SETMANA PREGAREM PER:  
                                                      

 

 
                                 5 de gener de 2020 

 
Començament d’un nou any 

Despatx parroquial: 
Els dimecres, de 12 a 13 h, a 
l’església del Mercadal, i a totes 
hores segons 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 Girona: 
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: despatxparroquiesgirona@gmail.com 

 

Al començament d’un nou any volem destacar algunes de les 
coses bones que han succeït i succeeixen al nostre món. 
Moltes vegades ens sentim impotents davant el mal, i no te-
nim capacitat de veure i d'agrair tot allò de bo que passa ca-
da dia. 
1.- En primer lloc volem agrair el gran regal del papa Fran-
cesc. Amb la seva manera de viure, amb els seus gestos, 
amb la seva capacitat de trobada i de diàleg amb tots, amb la 
seva bondat i simpatia i amb la seva profunda fe, és com un 
corrent d'aire fresc que recorre l'Església i el món. 
2.- En moltes organitzacions els seus membres, en ocasió 
d'epidèmies, calamitats o conflictes armats, afronten fatigues 
i perills per cuidar els ferits, i associacions que ajuden els 
migrants que travessen deserts i solquen els mars a la recer-
ca de millors condicions de vida. Aquestes accions són obres 
de misericòrdia, corporals i espirituals, sobre les que serem 
jutjats al final de la nostra vida. 
3.- A més, hi ha nombroses famílies que s'esforcen a educar 
els seus fills “contracorrent”, en els valors de la solidaritat, la 
compassió i la fraternitat. Moltes famílies obren els seus cors i 
les seves cases a qui té necessitat. 
4.- Cada dia anem fent-nos més conscients d'assumir les nos-
tres responsabilitats ecològiques. En cada un de nosaltres hi 
ha part de la solució i del problema: en el nostre malbarata-
ment, en la falta de reciclatge, en tant consumisme superflu. 
Cal recordar aquella antiga dita: “quant temps es necessita 
per netejar el teu poble? Si cada persona escombra el davant 
de casa seva, es necessiten deu minuts”.  
En començar un Any Nou volem fer-ho lloant el Senyor i de-
manant la seva ajuda per comprometre'ns seriosament en la 
construcció d'una societat més justa, per a tothom.   F
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Preguem amb 
l’Evangeli 

Gràcies, Senyor, per no 
ser un Déu llunyà. Mal-
grat la teva grandesa, 
t’has volgut fet proper. 
 
Et donem gràcies per 
aquest acte d’amor, de 
lliurament, de generosi-
tat. 
 
T’agraïm de tot cor que 
hagis acceptat la condi-
ció humana per compar-
tir amb nosaltres la teva 
condició de Fill de Déu. 
Gràcies per ser la Vida 
per la qual tot existeix. 
Gràcies per ser la Llum 
que resplendeix en les 
nostres foscors. 
 
Il·lumina la mirada inte-
rior del nostre cor, per-
què siguem sempre 
conscients de la grande-
sa del que has fet per 
nosaltres. 
  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les mans buides 
del rei persa 

 
Inclinat davant els peus de Jesús, el rei 
persa parlà així: 
“Senyor, jo et volia oferir tres perles de 
gran valor, però ja no en tinc cap. Pel camí, 
davant la porta d’un hostal vaig veure un 
vellet ajagut en un banc i tremolant de fred 
i de febre. Vaig oferir una perla a l’hostaler 
perquè anés a buscar un metge i aquell 
home pogués ser ben atès. L’endemà vaig 
posar-me en camí. Uns bandolers estaven 
maltractant un presoner. Vaig donar la se-
gona perla per comprar la llibertat d’aquell 
noi. 
Us volia guardar la perla que em quedava, 
però vaig arribar a un poble en flames, on 
els soldats d’Herodes havien calat foc i 
s’enduien tots els nens de menys de dos 
anys. Vaig donar la tercera perla al capità 
d’aquells soldats perquè deixessin en pau 
aquells infants. 
És per això, Senyor, que vinc a adorar-vos 
amb les mans buides”. 
Després d’un silenci, el rei persa aixecà el 
cap i veié el Nen Jesús que li allargava les 
seves petites mans i li somreia. El rei persa, 
i també Josep i Maria, van entendre que 
per Jesús aquelles mans buides van ser el 
millor regal. 
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Mare de Déu del CARME  
Santa Susanna del MERCADAL 

 
 
 
 



 
 

 

 

EL REGAL 
La família Reis era massa pobra per gastar els diners amb regals i per això 
sempre deia que els de debò no es podien trobar a l’aparador de cap botiga. 
Vivia amb la senzillesa i la humilitat de les formigues, però aquestes no esta-
ven renyides amb la imaginació i sempre es feia regals que no costaven ni 
cinc. L’única condició, però, era que s’havien de fabricar amb les mans. I així, 
fins que va arribar el dia que la germana gran va regalar un grapat de pe-
dres. Eren grosses, de la mida d’un puny, i totes eren de mil i un colors. 
-Són màgiques –va dir ella, amb un somriure als llavis. 
-Però tu només les has collides. Això no compta. 
-No és veritat. També les he pintades perquè tinguin tots els poders de l’arc 
de sant Martí. N’hi ha una per a cadascú i l’heu de dur sempre a la butxaca. 
Quan estigueu tristos, agafeu-la ben fort com si fos com un imant que atrapa 
la felicitat.  
-I si estem enfadats? 
-També, però mai no es pot moure de la butxaca perquè no serveix per fer 
mal. Està feta de temps i memòria perquè només es dedica a esperar, com 
un guardià del silenci. Per això les pedres són plenes de pau i paciència, en-
cara que tothom es pensi que són les armes de  l’odi i la ràbia. 
-Però amb la pintura els has robat el seu color de veritat. 
-Perquè la llum és la suma de tots els colors i junts es transformen en un 
colom blanc de la pau que desplega les ales per volar cap a Déu. La pacièn-
cia és la germana gran de la fe. Aquest és el meu regal. 

Marta Finazzi 
  

FETS I NOTÍCIES 
 
Reunió de Càritas Barri Vell-Mercadal 
El proper dimecres, de 8 a 9 del vespre, al local parroquial Espai 31. 
 
Vida Creixent 
Reunió del grup de Vida Creixent: Dimecres vinent, a les 5 de la tarda, 
al local de la església parroquial del Mercadal. 
 
Trobada de Catequistes    
Dijous vinent, dia 9, a 2/4 de 8 del vespre, al local parroquial Espai 31.  
 
Sofriment compartit: Hem acompanyat amb respecte a la família i 
hem pregat en motiu de la mort de la nena Gemma Duran Freixas. 

HORARI  DE  CELEBRACIÓ  DE  LES  MISSES 
Parròquies EL CARME EL MERCADAL 

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

CELEBRACIÓ DE LES MISSES DELS DIES 4, 5 I 6 DE GENER 
 Església del Carme: Dia 4, a les 7 de las tarda.  Dies 5 i 6 a 2/4 d’11 
  del matí. (El diumenge, dia 5, no hi haurà missa a les 7 de la tarda) 
 Església del Mercadal: Dia 4, a les 8 del vespre. 
                              Dia 5 i 6, a les 9 i 12  del matí i a les 8 del vespre. 

A LES MISSES D’AQUESTA SETMANA PREGAREM PER: 
 El Carme El Mercadal 
Diumenge,5 
Diumenge segon                  
després de Nadal 

10’30: Família  
          Esteva 

 9: Pere Cadenas  
12: Jordi Vilamitjana Franch 
20: Donato Ficetola, Gerardo 
     Gayolgelo, Antonieta Donatel·lo  

Dilluns, 6 
Epifania del Senyor 

10’30: Família  
      Casadevall 

 9: Intenció particular 
12: Joan Negre Rovira 
      Ma Dolors Frigola Almeda  
20: Pilar Sàbat Arnau 

Dimarts, 7 
 

19: Francesc             
Bartumeu Sanllehí  

 9:  Família Vila Puigdevall 
13: Esteve Mitjans Maroto 

Dimecres, 8 
 

19: Família 
      Ribas              

 9:  Intenció particular 
13: Família Ferrer Pagés  

Dijous, 9 
 

19: Intenció  
      particular 

 9: Intenció particular  
13: Pilar Angelats   

Divendres, 10 
 

19: Família  
      Figueras 

 9: Fam. Batlle Puigbert 
13:Família Ferrer-Pagés 

Dissabte, 11 
 

19: Família 
      Ros 

 9: Fam. Bonmatí  
13: Llorenç i Manel Olivas  
20: Ma Rosa Gurt Casademont 
     Joan Campistol Triadú 

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. 
Missa a la capella de Torre Gironella: Dissabte, dia 11, a les 5 de la tar-
da. Pregarem per Júlia Porras Reina 
 


