
Preguem amb l’evangeli 
 
Gràcies, Senyor, per compartir 
amb nosaltres la teva saviesa. 
Volem seguir els teus camins, 
observar els teus preceptes, 
guardar els teus manaments, 
complir les teves ordres. 
 
Però no ho volem fer per servi-
lisme ni per vanagloriar-nos. 
Ho volem fer moguts per l’amor, 
convençuts que ens estimes i 
vols el millor per a nosaltres; 
confiats que ens mostres el camí 
de l’autèntica felicitat. 
 
Però també volem obeir-te, per-
què l’estimem. 
Volem el que Tu vols, desitgem 
el que Tu desitges. 
 

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 

 
                                                      

 

RESPECTAR L’STOP 

                16 de febrer de 2020 

Cal sempre respectar les normes. Es molt perillós saltar-
se les senyals de trànsit. I d’una manera especial deixar 
de fer la parada reglamentària quan ens trobem amb un 
senyal d’Stop. Els diaris i la tele van plens de noticies 
esgarrifoses, sobre accidents dramàtics i fins i tot tràgics 
causats per no atendre les normes de tràfic. Concreta-
ment saltar-se un Stop pot ser la causa d’un accident 
amb víctimes humanes. No només s’hi juga la integritat 
física del culpable, sinó també la dels ocupants dels al-
tres vehicles que puguin quedar afectats per l’accident, 
provocat pel que no ha respectat la norma.  
Però aquesta senyal d’Stop la podríem aplicar a molts 
detalls de la nostra vida, aliens a la circulació viària. En el 
nostre més variat comportament, cal en molts moments 
posar un senyal de detenció. A l’hora de l’àpat. Saber 
trobar el moment de dir prou, i no fer excessos en la 
quantitat, tant del menjar com del beure, quan ja hem 
satisfet la veritable necessitat. Saber posar un Stop  a les 
llaminadures, a l’alcohol. Al vici de fumar. També ens 
convé la contenció en el tracte personal. En la conversa. 
Ser respectuosos amb tothom. En la crítica dels compor-
taments que considerem incorrectes. En totes les actua-
cions de la nostra existència hem de saber ser prudents, 
respectuosos amb les normes. No convé anar massa ac-
celerats, cal estar sempre disposats a posar el peu en el 
fre, per detenir-nos quan se’ns presenta un STOP, i així 
evitarem tota mena de descarrilaments. 

Enric Mirambell FU
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Fets i notícies 
 
Ha rebut el sagrament del 
Baptisme: 
Simó Moré Herrero 
 

Mare de Déu de Fàtima 
Celebració del centenari de la 
mort de Jacinta Marto. 
Dijous vinent, dia 20, a les 12 del 
migdia, a l’església del Mercadal: 
Visita al Santíssim, Àngelus, Sant 
Rosari, Meditació, pregària a la 
Mare de Déu de Fàtima, Santa 
Missa, ... 
 

Col·lecta de Mans Unides 
Parròquia del Mercadal: 1.825 € 
Parròquia del Carme: 953 €  
 

Dades Estadístiques 2019 
Parròquia de la Mare de Déu del 
Carme i parròquia de Santa   
Susanna del Mercadal: 
-Baptismes: 17 
-Primeres Comunions: 42 
-Casaments: 2 
-Celebracions d’exèquies: 40 
 

Dijous 27 de febrer 
“SENTIR L’ESPIRITUALITAT DE 
LA QUARESMA DES DE LA     
BELLESA DE L’ART” 
Local parroquial, Espai 31.         
A les 8 del vespre.   
Mª. Àngels Turón, doctora en 
Història de l’Art. 

Mare de Déu del CARME  
Santa Susanna del MERCADAL 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

BALANÇ ECONÒMIC 2019 
Parròquia del Mercadal 

Ingressos:                        
Col·lectes, caixetes, donatius, aportacions familiars...................  20.154,20 
Donatius per obres extraordinàries i material de culte.............      9.678,21 
Càritas, catequesi, activitats pastorals.....................................   10.473,35 
Diada de germanor i donatius..................................................  11.293,00 
Col·lectes que no són per la parròquia: Domund, Mans Unides,........   8.490,00 
                                                  Total ingressos: ..............   60.088,76 
Romanent procedent de l’any 2018.........................................   12.037,76 
 
Despeses: 
Material de culte, publicacions, full parroquial, material oficina.....  8.571,84 
Subministraments: llum, aigua, gasoil........................................  8.661,69 
Reparacions, manteniment, neteja de teulades, finestres, llums...19.699,29 
Conservació locals: estufes, pintura, neteja................................  4.758,81 
Activitats pastorals...................................................................  3.066,25 
Aportació al fons comú diocesà................................................  11.293,00 
Tramesa de col·lectes que no són per la parròquia: Domund, Seminari. 8.490,00 
                                                             Total despeses: ...... 64.540,88 
Romanent 31 de desembre 2019 .............................................   7.585,88 

 
Parròquia del Carme 

Ingressos:                                                          
Col·lectes, caixetes, donatius, aportacions familiars....................  4.184,11 
Donatius per obres extraordinàries.........................................     2.446,86 
Ingressos per arrendaments gestionats per fundació St. Martí ...   9.124,47 
Diada de germanor i donatius...................................................  1.530,00 
Col·lectes que no són de la parròquia: Domund, Mans Unides..........   4.236,50 
                                             Total ingressos: .............. 21.521,94 
Romanent procedent de l’any 2018............................................  7.477,41 
 
Despeses: (Aquesta parròquia té unes obres de conservació pendents) 
Material de culte, publicacions, full parroquial...........................       963,00 
Subministraments: llum, aigua, gas..........................................      959,51 
Conservació, manteniment, finestres, llums..............................       780,17 
Aportació al fons comú diocesà................................................    1.530,00 
Tramesa de col·lectes que no són per la parròquia: Domund, Seminari..   4.236,50 
                                                             Total despeses:......    8.469,18 
Romanent 31 de desembre 2019 ...........................................   20.530,17 

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, 16 
Diumenge 6 de du-
rant l’any 

 10,30: Acció de gràcies.    9: Intenció particular (F)  
12: Jordi vilamitjana Pujol 
20: Pel poble 

Dilluns, 17  19: Lluís Coll i Pepita   9: Dif. Fam. Mitjans Frigola 
13: Constança i Dolors 

Dimarts, 18 
 

 19: Francesc Bartumeu  
       Sanllehí 

  9: Narcís Clapés Bosch 
13: Família Canovas Boxa 

Dimecres, 19  19: Família Esteva 
    

  9: Intenció particular  
13: Família Bohigas Vidal 

Dijous, 20  19: Família Figueras 
     

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

Divendres, 21  19: Intenció particular    9: Fam. Batallé Puigbert 
13: Fam. Maynegre Fullà 

Dissabte, 22   19: Llorenç Roqueta      
        Davesa 

  9: Intenció particular (P) 
13: Intenció particular 
20: Maria Amparo Penadés   
      Espel 
 

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. 
 

 
 


