
Pregària del diumenge 
Que el teu Esperit ens obri la 
mirada interior del nostre cor 
perquè et sapiguem reconèixer 
tal com ho feren Anna i Simeó. 
 
Avui volem donar gràcies espe-
cialment pels avis i àvies i les 
persones grans de les nostres 
famílies i comunitats, per la seva 
dedicació als nets i el suport a 
tota la família en aquestes hores 
de crisis de valors; per la dispo-
nibilitat a col·laborar en activitats 
eclesials o de solidaritat; per la 
saviesa i serenitat amb què sa-
ben encarar la vida; per l’espe-
rança i tots els valors que comu-
niquen als més joves; per la se-
va fidelitat a mantenir viva la 
flama de la fe i de l’esperança. 
 

Despatx parroquial 
Dimecres, de les 12 a les 13 hores, 
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 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 5 a 7 de la 
tarda.   
despatxparroquiesgirona@gmail.com 

 
                                                      

 

VIDA CONSAGRADA 

                2 de febrer de 2020 

Coincidint amb la festa de la presentació del Nen Jesús 
en el temple, se celebra el dia de la Vida Consagrada. En 
la Eucaristia que presideix el nostre bisbe Francesc, en el 
temple parroquial del Mercadal, hi participen dones i 
homes que han fet ofrena de la seva vida al Senyor, amb 
els vots d’obediència, castedat i pobresa. En aquests dar-
rers temps de tants canvis i tanta escassetat de voca- 
cions, els que es mantenen ferms en el seu compromís,  
com més dèbils són més forts se senten, amb l’ajut del 
Senyor, com afirmava Sant Pau. Recentment a la nostra 
ciutat s’han tancat convents i monestirs, i hi ha una po-
bresa en el nombre d’aspirants a la vida consagrada, 
com també al sacerdoci. Però els que han pres la decisió 
i la mantenen, són conscients dels valor de la seva acti-
tud, i especialment saben que, per sobre de tot, de con-
tingències materials i d’estadístiques hi ha la força que 
dona el Senyor. 
Al costat del temple del Mercadal s’hi trobava el monestir 
de Santa Maria de Cadins. Durant tres segles no tenien 
capella pròpia, i se servien del temple del Mercadal, al 
qual les monges tenien accés sense haver de sortir al 
carrer. A mitjan segle XVII quedaren en el monestir no-
més dues monges, d’edat avançada i cegues. Necessita-
ren un reforç que els vingué de Vallbona. En el segle 
XVIII abundaren les vocacions. Pogueren bastir un gran 
temple propi del monestir. El monestir visqué una època 
d’esplendor, que es prolongà fins el segle XX. En 
l’esplendor i en la pobresa, en l’abundància i en les man-
cances, el Senyor hi és sempre. 

Enric Mirambell FU
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Fets i Notícies 
Vida Creixent 

Reunió del grup de Vida       
Creixent: Dimecres vinent, a les 
5 de la tarda, al local de 
l’església parroquial del Merca-
dal. 
Reunió de pares, mares i ca-
tequistes de primer curs de 
catequesi. 
Dijous vinent, dia 6, a les 8 del 
vespre, al local parroquial.      
Espai 31, C/Anselm Clavé 32 

Missa a la capella de  
Torre Gironella: 

Dissabte, dia 8, a les 5 de la tar-
da.  
La missa de la una del migdia 
Els dilluns i els dissabtes de les 
properes setmanes no se cele-
brarà la missa de la una del mig-
dia a l’església del Mercadal.  
 

MANS UNIDES 
Dissabte i diumenge, dies 8 i 9, 
tindrà lloc la Col·lecta de Mans 
Unides. 
Les parròquies del nostre Arxi-
prestat de Girona-Salt, col·labo-
rarem amb el següent projecte: 
Contribuir a millorar la situació 
sanitària dels malalts de l’hos-
pital St. Joseph de Bebedjia. 
Aquest hospital acull a 700 
malats i el porten les religioses 
missioneres Combonianes. El 
trobem situat al Sur del Chad 
(Àfrica Central)  

Mare de Déu del CARME  
Santa Susanna del MERCADAL 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

Cada edat té el seu lloc, a la vida 
  
A la trobada de Vida Creixent, hem tocat un tema interessant, que 
constitueix un referent, per a quan som o ens anem fent, grans. 
La vida té diferents etapes, a les quals cal anar-se adaptant, el ca-
lendari en té part de culpa, però l’estat d’ànim l’hi passa davant. 
En aquest punt tenim els sentiments, sense els quals a la nostra vi-
da, l’hi mancaria un dels majors elements, i restaria del tot despro-
tegida. 
Per continuar lluitant cada dia, sobretot a mesura que ens fem 
grans, a voltes tenim sort de l’ajuda, de la bona gent que tenim al 
voltant. 
Aquí rau el sentiment d’agraïment, i d’acceptació de la nostra feble-
sa, reconeixent els nostres mancaments, amb humilitat, però amb 
fermesa. 
És on, també, rau la importància, i la sort de creure en Nostre Se-
nyor, doncs, davant qualsevulla circumstància, podem demanar que 
ens infongui valor. 
Encomanar-nos a Ell, mai és de massa, a dar-nos ajut, sempre està 
disposat; però tenint present que, per part nostra, cal esforçar-nos 
en posar-hi  voluntat. 
Mentre anem creixent en maduresa, ho hem de fer, també, en espe-
rança, vivint en pau la vida que ens resta, tot pensant en l’altra, sen-
se recança. 
Ara bé! Fent ús d’una dita popular, fent referència al nostre pas pel 
temps, si sols ens limitem en veure’l passar, al fi de la vida, ens pe-
nedirem. 
Per tant, acceptant el lloc que pertoca, amb humilitat i amb confor-
mació, ens permetrà d’enfocar la vellesa, amb pau, dins nostre, pel 
que hem fet de bo. 

Lluís Torner i Callicó 

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, 2 
Presentació del Se-
nyor. 

 10,30: Maria Serrat   9: Intenció particular (F) 
12: Intenció particular (G N)  
19: Vida consagrada  

Dilluns, 3 
 

 19: Intenció particular  
      

  9: Difunts Família Mitjans    
      Frigola 

Dimarts, 4  19: Francesc Bartumeu  
       Sanllehí 

  9: Mn Josep Buch 
13: Josep Malàs Torrent 

Dimecres, 5 
 

 19: Família Valls Mateu 
    

  9: Josep i Conxita 
13: Jaume Omedes Colomer 

Dijous, 6  19: Família Figueras 
     

  9: Anna Ma S. 
13: Joan Negre Rovira 
     Ma Dolors Frigola Almeda 

Divendres, 7 
 

 19: Família Ferrer Pagés    9: Fam. Batallé Puigbert 
13: Fam. Masachs Pont 

Dissabte, 8 
 

  19: Intenció particular    9: Fam. Valls Mateu 
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. 
 

 


