
Pregària del diumenge 
 
Senyor Jesús, tu que has vin-
gut a restaurar la fraternitat 
entre tots els pobles, allunya 
de nosaltres el verí de les des-
avinences i el pecat de les di-
visions. 
 
No tenim dret a anomenar-nos 
deixebles teus si no ens accep-
tem com a germans, si fomen-
tem les suspicàcies i alimen-
tem la intolerància, si fem cór-
rer els rumors i les sospites. 
 
Que les nostres comunitats 
cristianes siguin espais cada 
cop més lluminosos, plens de 
mirades netes, paraules clares 
i braços acollidors. 
 

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 

 
                                                      

 

LA UNITAT DELS CRISTIANS 

                19 de gener de 2020 

Des de fa uns anys, el mes de gener, l’Església ens pro-
posa una setmana de més intensa pregària per demanar 
la unió dels Cristians. Recordem aquella pregària de Je-
sús després del darrer sopar: ”Que tots siguin u; com 
vós, Pare, sou en mi i jo en vós”. Tanmateix em viscut 
molts anys un cristianisme combatiu. Considerant com 
enemics els ateus, els agnòstics, els indiferents, aquells 
qui practicaven una religió diferent a la nostra. I el que 
és més greu, aquells cristians que un dia trencaren amb 
la unitat. Trencaren no només per voluntat d’ells. Sinó 
per culpa de tots, també. Darrerament les coses han 
anat canviant. El papa Joan inicià un camí d’obertura, 
que els seus successors han anat seguint i ampliant. I 
amb una gran fe i esperança anem veient com el papa 
Francesc fa gestos d’apropament, de comprensió, 
d’agermanament. No es tracta només de què tots els 
cristians vinguin cap aquí. Sinó d’apropar-nos des de tots 
els àmbits del cristianisme per establir un retrobament. 
Tal com se’ns demana, aquesta setmana hem 
d’intensificar la nostra pregària per demanar la tan ne-
cessària unió dels cristians. Per reparar aquesta falta 
d’identificació amb la voluntat de Crist. Però passats 
aquests dies d’especial recordatori del problema, no hem 
de cessar en aquest nostre comportament, aportant el 
que podem a aquest noble objectiu: La unió amb tots els 
que ens proclamem seguidors d’un mateix Senyor. 
Senyor, que tots siguem u! 

Enric Mirambell FU
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Pregó de la persona feliç 
 

Feliç l'home i la dona que aposten 
per la vida, la protegeixen, la mi-
men i la gaudeixen. 
 
Feliç el qui estima a cor obert, 
sense apuntar a l'agenda el comp-
te dels batecs. 
 
Feliç el qui gaudeix amb les flors, 
els rius i els ocells, i en té cura 
com del seu propi hort. 
 
Feliç el qui pensa que començà a 
ser feliç el dia que feu feliç el pri-
mer nen. 
 
Feliç el qui fa feliç el vell que es 
doblega, el malalt que es dol, el 
cec que ensopega. 
 
Feliç el qui treballa per proveir la 
seva taula i encara li queda per 
compartir. 
 
Feliç el qui estima com a pròpia la 
pell del negre, del gitano, de l'à-
rab, del groc. 
 
Feliç el qui canta amb el qui està 
alegre i plora amb el qui està trist. 
 
Feliç el qui sap que Déu l'estima, i 
per això la felicitat existeix. 

Mare de Déu del CARME  
Santa Susanna del MERCADAL 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

Setmana de pregària per la unitat dels cristians, 
del 18 al 25 de gener de 2020 

 
"Ens tractaren amb una humanitat poc corrent" (Fets 28,2). Aquest 
és el lema d'aquesta setmana de pregària per la unitat. Aquestes 
paraules de sant Pau, en el text dels Fets dels Apòstols, ens parlen 
de l'hospitalitat i de l'acolliment, paraules molt importants en tot el 
camí cap a la unitat, perquè ens recorda que cal ser generosos amb 
els que passen necessitat. Els materials i les reflexions d'aquest any 
són preparats per l'església de Malta, on cada 10 de febrer celebren 
el naufragi de sant Pau, i alhora donen gràcies per l'arribada de la fe 
a aquesta illa del Mediterrani. Que tinguem ben present aquesta 
setmana en les nostres pregària viure i treballar per la unitat de tots 
els cristians. 
 

Celebració del dia de la Paraula 
 
El dissabte, dia 1 de febrer a 2/4 de 7 de la tarda, a l’església de la 
Mare de Déu del Carme, se celebrarà el dia de la Paraula presidida 
pel nostre Bisbe Francesc. 
A les 7 de la tarda celebració de la Missa. 
 

Festa de la Presentació del Senyor 
La Candelera 

 
El diumenge, 2 de febrer, festa de la Presentació del Senyor, cele-
brem a l’església del Mercadal el dia de la Vida consagrada. Per 
aquest motiu, la missa del diumenge de les 8 del vespre se celebrarà 
a les 7 del vespre, presidida pel nostre bisbe Francesc i amb la parti-
cipació de les persones de vida consagrada de la nostra Diòcesi. 
 

La missa de la una del migdia  
 
Els dilluns i els dissabtes de les properes setmanes no se celebrarà la 
missa de la una del migdia a l’església del Mercadal.  
 

HORARI  DE  CELEBRACIÓ  DE  LES  MISSES 
Parròquies EL CARME MERCADAL 

De dilluns a divendres         19   9    13 (dilluns no) 
Dissabtes i vigílies de festa         19     9                 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, 19 
Diumenge 2 de  
durant l’any 

 10’30: Intenció 
           particular  

  9: Intenció particular (F) 
12: Pel poble 
20: Pilar Sàbat Arnau 

Dilluns, 20 
 

 19: Rosita Hurtado 
      (20è. aniversari) 

  9: Difunts Família Mitjans    
      Frigola 

Dimarts, 21  19: Francesc Bartumeu     
       Sanllehí 

  9: Miquel i Maria 
13: Narcís Omedes Colomer 

Dimecres, 22 
 

 19: Intenció particular 
    

  9: Socorro Santamaria  
13: Intenció particular 

Dijous, 23  19: Família Figueras 
     

  9: Mn Josep Buch 
13: Joan Negre Rovira 
     Ma Dolors Frigola Almeda 

Divendres, 24 
 

 19: Família Ferrer Pagés    9: Fam. Batallé Puigbert 
13: Intenció particular   

Dissabte, 25 
Conversió de sant 
Pau 

  19: Llorenç Roqueta  
        Davesa 

  9: Esposos Joan i Carme 
20: Félix Magaldi 

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. 
 

 


