
Preguem amb l’evangeli 
Senyor, quan em dieu que he de 
ser “sal de la terra i llum del 
món” m’esteu convidant a 
col·laborar en la construcció d’un 
món més humà. 
Quan miro la història de la hu-
manitat, m’adono que les perso-
nes que han estat llum i han 
marcat camins de vida i pau, són 
persones molt humanes i molt 
implicades en la reflexió i en 
l’acció, però, també, molt ober-
tes a l’Esperit.  
Vos heu estat “la llum” per al 
món i, seguint les vostres petja-
des i propostes, ara els vostres 
deixebles hem de ser avui els 
constructors d’un món més hu-
mà, que estigui d’acord amb el 
projecte del Pare. 
 

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 

 
                                                      

 

COM CONNECTAR AMB ELS JOVES 

                9 de febrer de 2020 

És molt fàcil. Si et vols entendre amb un xinès, li has de 
parlar en xinès. Si l’Església vol connectar amb els joves, 
ha de canviar la seva narrativa. No dic que canviï el mis-
satge, dic que canviï la manera d’explicar-lo. Ja ho fan 
alguns, però encara no n’hi ha prou. 
Els nous llenguatges són breus, directes, plens d’energia, 
amb imatges properes, emotius. ¿És que potser 
l’Evangeli no es pot transmetre amb aquestes noves nar-
ratives? Urgeix que l’Església canviï de mentalitat. 
Estem perdent les noves generacions. No podem seguir 
parlant amb aquesta ridícula afectació. Parlem des del 
cor, transmetem des de les entranyes, que es noti que 
l’Evangeli ens ha canviat la vida, que el nostre cor vibra 
per Jesús. ¿O és que potser no ens ha tocat les entra-
nyes? 
«Obrir les portes de les esglésies significa obrir-les també 
al món digital, tant perquè la gent hi entri, en qualsevol 
condició de vida en què es trobi, com perquè l’Evangeli 
pugui creuar el llindar del temple i sortir a l’encontre de 
tots». (papa Francesc, 48 Jornada Mundial de les Comu-
nicacions Socials, 2014). 
El papa Francesc aconsella «no bombardejar amb mis-
satges expressament religiosos». 
No és complicat, en definitiva, només es tracta de ser 
autèntics i parlar des del cor. És l’única manera de con-
nectar amb els joves. 

                                                                           Xiskya Valladares  
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La Mare de Déu de Lourdes 
Dimarts celebrem la Mare de 
Déu de Lourdes. 
Bernadette Soubirous, filla d’una 
família senzilla d’un poblet del 
sud de França, l’any 1858, quan 
tenia 14 anys, a la cova de Mas-
sabielle, va veure diverses vega-
des a la Mare de Déu, que se li 
presentà com la Immaculada 
Concepció; i la noia va escoltar i 
comunicar el seu missatge. 
Després que l’Església recone-
gués el seu testimoni, Lourdes 
ha esdevingut un lloc de pelegri-
natge i de pregària. 
A més de les curacions que s’han 
reconegut allà, el santuari de 
Lourdes està constantment revi-
talitzat pel miracle de la fe, es-
pecialment dels malalts, que hi 
acudeixen per trobar-hi força, 
consol i esperit de superació. 
Bernadeta fou canonitzada l’any 
1933. 
A cada diòcesi hi ha Hospitalitats 
o Amics dels Malalts que organit-
zen els pelegrinatges a Lourdes 
amb malalts. 
Església parroquial del Mer-
cadal:  
Dimarts vinent, festa de la Mare 
de Déu de Lourdes.  
-A les 6 de la tarda, conferència 
a la capella del Santíssim.  
-A les 8 del vespre, Missa solem-
ne presidida pel nostre bisbe 
Francesc. 
 

 

Mare de Déu del CARME  
Santa Susanna del MERCADAL 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

El pou 
Feia temps que el pou no tenia ni una sola gota d’aigua. Es 
va assecar de cop, el dia en què la terra es va convertir en 
desert. Allà on abans hi havia hagut una selva, ara tot eren 
dunes que es dibuixaven amb cada xiulet dels vents de 
l’oest. Des de llavors, el pou es va convertir en un cau de 
rèptils, els nous reis d’un món eixut on les úniques bestio-
les que es bellugaven tenien cua i arrossegaven la panxa. 
Habitants sobrevinguts del no-res, van començar a rebre 
visites des de tots els indrets. Primer, venien d’un en un, 
però aviat van ser tants que els van anomenar els pele-
grins de la sorra. Tothom hi anava a demanar favors i 
desitjos, com si el pou fos un santuari on els déus del de-
sert concedien totes les gràcies a la humanitat. I així, a 
poc a poc, el pou es va emplenar de monedes que els pe-
legrins llançaven amb l’esperança d’una il·lusió. Fins que hi 
va arribar algú que no buscava multiplicar res i, avergonyit 
però armat de coratge, va parlar amb franquesa amb el 
pou: 
-Jo he vingut a llençar totes les mentides que he dit i en 
són tantes que mai no tindré prou diners per pagar-te. 
Només vull que em perdonis perquè jo també visc con-
demnat enmig d’un desert.                                                    Marta Finazzi 
 

Agenda de la setmana 
 
Reunió de Consell Parroquial: Dilluns vinent, a les 8 del vespre, 
al local parroquial “Espai 31”. 
 
Reunió de Caritas Mercadal-Barri Vell: El proper dimecres, a les 
8 del vespre, al local parroquial “Espai 31”. 
 
Missa familiar: Dissabte, dia 15, a les 8 del vespre a l’església par-
roquial del Mercadal. 

HORARI  DE  CELEBRACIÓ  DE  LES  MISSES 
Parròquies EL CARME MERCADAL 

De dilluns a divendres         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, 9 
Diumenge 5 de du-
rant l’any 

 10,30: Delfí i Mercè   9: Família Vila Puigdevall 
12: Maria Gimbernat Maroto  
      Família Estrada 
20:Intenció particular (F) 

Dilluns, 10  19: Intenció particular   9: Difunts Família Mitjans    
      Frigola 
13.-Intenció particular 

Dimarts, 11 
Mare de Déu de 
Lourdes 

 19: Francesc Bartumeu  
       Sanllehí 

  9: Acció de gràcies 
13:Palmira-Cinta Fontanet B. 
20: Mare de Déu de Lourdes 

Dimecres, 12  19: Família Esteva 
    

  9: Anna Maria S. 
13: Miquel Guardiola Fuixà 

Dijous, 13  19: Família Figueras 
     

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

Divendres, 14  19: Família Huguet      
       Moren 

  9: Josep Oliveras Torrent 
13: Fam. Maynegre Fullà 

Dissabte, 15   19: Magdalena Petit  
        Rosell 

  9: Intenció particular (P) 
13: Intenció particular 
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. 

 
 


