
Pregària del diumenge 
Gràcies, Senyor, pel do del 
baptisme. Aquell dia, tant se 
val que fos un nadó o una 
persona adulta, vaig ser sub-
mergit no pas en les aigües 
del Jordà sinó en la teva vida. 
Aquell dia vaig emprendre un 
camí d’identificació amb tu que 
ha de culminar en la plenitud 
del Regne.  
Des d’aquell dia el teu Esperit 
malda per guiar-me, perquè 
els meus pensaments, parau-
les i obres s’inspirin en tu i 
m’acostin a tu, malgrat les 
meves resistències i la meva 
sordesa. 
Que, com Joan Baptista, jo 
pugui ser també un instrument 
a la teva disposició perquè la 
gent del meu entorn s’acosti a 
tu i et conegui.  

Despatx parroquial 
Dimecres, de les 12 a les 13 ho-
res, a l’església del Mercadal. A 
totes hores segons possibilitats. 
Tels.: 972 202 545; 972 223 286; 
Mn. Miquel Ramió 606 677 483.  
e-mail: ramiomiquel@gmail.com 

Despatx-arxiu 
interparroquial Girona 

A les dependències del Casal Bis-
be 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. Dime-
cres de 5 a 7 de la tarda.   
despatxparroquiesgirona@gmail.com 

 
                                                      

 

CATÒLICS PER DECRET; 
CRISTIANS PER CONVICCIÓ 

                    12 de gener 2020 

En el nostre país, durant molts anys tots érem catòlics, 
per definició. Com si l’autoritat ho hagués decretat o pot-
ser per què l’autoritat ho havia decretat. Fins que es creà 
el Registre Civil, a les darreries del segle XIX, l’únic do-
cument que acreditava la nostra existència era el Regis-
tre Parroquial, la partida de Baptisme. El que no havia 
estat batejat, era com si oficialment no hagués nascut. 
Pràcticament tothom feia la Primera Comunió, la Comu-
nió solemne, quan s’establí, i era confirmat quan tocava 
a la respectiva parròquia, encara que el neòfit no hagués 
complert el primer any de vida. Els dies festius s’assitia a 
Missa perquè era el costum. Per no batejar els fills, no 
complir el precepte dominical, ser enterrat pel civil, calia 
estar molt convençut i fins i tot ser valent.  
El nostre país es gloriava de ser la reserva d’Occident, 
“martillo de herejes”. 
Ara les coses han canviat. No sé si algun nostàlgic troba 
a faltar aquell estat de coses. Aquell catolicisme de la 
“Santa intransigència”. Ara ens plau més declarar-nos 
cristians, ja que ser catòlic era excloure els cristians se-
parats que són tan cristians com nosaltres. El catolicisme 
era excloent, mentre que el cristianisme és incloent. Si 
som cristians no és per cap mandat autoritari, sinó per 
convicció, i amb  absoluta llibertat. L’Església ens propo-
sa, no ens imposa. I si ens identifiquem amb l’Església és 
per una gràcia que Déu ens fa. Potser ens entristeix veu-
re els temples mig buits, convents que es clausuren, vo-
cacions escasses. Però, què sabem de la interioritat de 
les persones? Només Déu hi pot entrar i és Ell qui té i 
sempre tindrà la darrera paraula.              Enric Mirambell 
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Cristians Coptes d’Egipte 
Amb motiu de la setmana de 

pregària per la 
Unitat dels Cristians 

 

 
EL BON SAMARITÀ – mosaic d’ISAAC FANOUS – 

Centre social copte de Samalut 
 

EL COMPROMÍS SOCIAL 
DELS CRISTIANS COPTES 
D’EGIPTE 
Anton Maria Vilarrubias  
El proper dijous a les 8 vespre, al 
local parroquial “Espai 31”  
 
Unes persones amb esperit ecu-
mènic hem fet un recorregut per 
terres d’Egipte en vàries expedici-
ons per tal de conèixer la vida, 
religiositat, tradicions, costums, 
etc. dels Cristians Coptes. Egipte 
no és tan sols terra de Faraons, 
riu Nil i deserts... El compromís 
dels Coptes amb els més desafa-
vorits de la societat és descone-
gut en les nostres comunitats oc-
cidentals. El tema que presentem 
avui n’és un petit tast. 

Mare de Déu del CARME  
Santa Susanna del MERCADAL 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

Conte: La pastanaga 
En un bosc verge i inexplorat, on els homes encara no hi havien ar-
ribat mai, hi vivien els animals com a veritables amics. Un bon dia, 
quan el conill tornava cap el cau, va trobar una formosa i tendra 
pastanaga que gairebé li tapava l'entrada. Però, ves per on, aquell 
dia el conill havia menjat força herba del camp i se n'havia ben ati-
pat. 
- Què puc fer? - es va preguntar -. Menjar-me-la? Si no tinc gana... 
Ah! Tinc una bona idea! Sé que la meva amiga, l'àliga, acaba de te-
nir uns quants polls i no pot sortir massa del niu. Hi aniré i li donaré 
la pastanaga. Estarà molt contenta. I així ho va fer.  
Aquell vespre l'àliga va trobar la pastanaga al costat del niu. Però, 
vés per on també, aquella tarda havia pogut trobar força menjar 
perquè el bosc era ple de fruita de tota mena i fàcil de collir. L'àliga 
es va dir a si mateixa: 
- Què puc fer? Menjar-me-la? Si no tinc gana ... Ah! Tinc una magní-
fica idea. Sé que el meu amic, el senglar, està malalt i no pot sortir 
del cau. Aniré i li donaré la pastanaga! 
I així ho va fer. Però també el senglar s’havia recuperat aquella tarda 
i havia pogut sortir a buscar menjar. 
- Què puc fer? - es va preguntar -. Menjar-me-la? Si no tinc gana ... 
Ah! Tinc una bona idea! Sé que el meu amic el conill sovint té pro-
blemes per trobar menjar. Ell és petit i quan surt a menjar ja no hi 
queda gaire herba. Aniré al seu cau i li deixaré aquesta preciosa pas-
tanaga. 
Imagineu la sorpresa del conill! De seguida va comprendre que hi 
havia hagut dins el bosc una sorprenent xarxa de veritable solidaritat 
i amistat, que tots els animals del bosc sabien compartir i veure les 
necessitats dels altres, en definitiva eren bons companys. Llavors el 
conill va plantar-la i no para de collir pastanagues. I encara ara to-
thom recorda aquell fet com el símbol de la germanor, l’amistat i el 
companyerisme de tots els animals del bosc.  

(Missa familiar del proper dissabte) 
 
Missa Familiar 
Dissabte vinent, dia 18, a les 8 del vespre a l’església del Mercadal. 
 

HORARI  DE  CELEBRACIÓ  DE  LES  MISSES 
Parròquies EL CARME MERCADAL 

De dilluns a dissabte         19     9       13 
Dissabtes i vigílies de festa         19     9       13       20 
Diumenges i dies de festa 2/4 d’11   (10’30)     9     12         20 

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. 
 

A  LES MISSES D’AQUESTA SETMANA PREGAREM PER: 
 El Carme El Mercadal 
Diumenge, 12 
Baptisme del Senyor 
 

 10’30: Nieves Muñoz    
   
 

  9: Intenció particular (F) 
12: Jordi Vilamitjana Franch 
20: Pilar Sàbat Arnau 

Dilluns, 13 
 

 19: Gna. Soledad Castro 
       Religiosa de Sant Josep 

  9:  Fam. Vila Puigdevall 
13:  Celebració de la paraula 

Dimarts, 14  19: Francesc Bartumeu     
       Sanllehí 

  9:  Dif. Fam. Blanch Molina 
13:  Narcís Omedes Colomer 

Dimecres, 15 
 

 19: Intenció particular 
    

  9: Fam. Ferrer Pagés 
13: Intenció particular 

Dijous, 16  19: Família Figueras 
     

  9:  Intenció particular 
13:  Joan Negre Rovira 
     Ma Dolors Frigola Almeda 

Divendres, 17 
 

 19: Francisco Cortés    
       Laguna  

  9:  Fam. Batallé Puigbert 
13   Intenció particular   

Dissabte, 18 
 

  19: Família Ribas Bujons   9:  Intenció particular 
13:Ramon Gimbernat Maroto 
20:  Pilar Sàbat Arnau  

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 dies 
de festa, a 2/4 de 8 del vespre. 

Meditació Cristiana: Els dimarts, a les 7 del vespre. 
Locals parroquials del Mercadal, al carrer Obra 6. 
 

 


