
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARRÒQUIES DE LA MARE DE DÉU DEL CARME 
i DE SANTA SUSANNA DEL MERCADAL 

DIUMENGE 26 DE DURANT L’ANY       27 SETEMBRE 2020 

PARAULES I FETS 

Després de llegir l’evangeli d’aquest diumenge, 
una vegada més hem de dir que, tant la senzi-
lla paràbola dels dos fills que són pregats 
d’anar a la vinya, com les dures frases que 
aplica Jesús als fariseus i escribes: “els publi-
cans i les dones...” no són dites simplement 
per a provocar, sinó que reflecteixen una reali-
tat que Jesús anava constatant. 

Només cal comparar la gent que s’escoltava 
amb interès a Jesús, com Zaqueu, el cobrador 
d’impostos corrupte, Mateu i altres publicans, 
Maria de Magdala, el cec de naixement, expul-
sat de la sinagoga, etc.; i els que, no sols el 
rebutjaven, sinó que buscaven eliminar-lo, 
com els mestres de la Llei, els dirigents del 
Temple, la gent religiosa, etc. 

I es que res molestava tant a Jesús com la 
mentida, la hipocresia i, sobretot, els qui do-
naven una mala imatge de la religió: “Ai de 
vosaltres, mestres de la Llei i fariseus hipòcri-
tes, que tanqueu a la gent l’entrada del Regne 
del cel. Vosaltres no hi entreu ni permeteu que 
hi entrin els qui voldrien entrar-hi”. 

La petita paràbola mostra que les aparences 
enganyen: darrera una cara amable, de bones 
paraules i bones intencions pot amagar-s’hi la 
mentida i la hipocresia, d’aquells que només 
volen quedar bé. I darrera una cara aparent-
ment hostil, pot amagar-s’hi un cor generós i 
sincer. El que Déu vol són fets, no tan sols 
paraules: “No tothom qui em diu: “Senyor, 
Senyor”, entrarà al Regne del cel…” 

 

COMENÇAMENT DE LA CATEQUESI 
PARROQUIAL  CURS 2020-2021 

Segon curs: Divendres 2 o dimarts 6 
d’octubre. 
Primer curs: Dimarts 20 o divendres 23 
d’octubre. 
De ¾ de 6 a les 7 de la tarda. 
 
Preparació i celebracions de les Prime-

res Comunions 
Totes les reunions i celebracions es faran a 
l’església del Mercadal. 
 

Catequesi de preparació 
Dimarts 22 i 29 o divendres 25 i 2 de setem-
bre. 
 

Celebracions: Diumenges 4, 11 i 18 
d’octubre a la una del migdia 

Diumenge, dia 4 d’octubre 
Dijous, dia 24 de setembre, reunió de pares i 
catequistes. A les 8 del vespre. 
Divendres, dia 2 d’octubre, celebració del 
perdó i preparació Missa. A ¾ de 6 de la tar-
da. 
Diumenge, dia 11 d’octubre 
Dijous, dia 1 d’octubre, reunió de pares i ca-
tequistes. A les 8 del vespre. 
Divendres, dia 9 d’octubre, celebració del 
perdó i preparació Missa. A ¾ de 6 de la tar-
da. 
Diumenge, dia 18 d’octubre 
Dijous, dia 8 d’octubre, reunió de pares i ca-
tequistes. A les 8 del vespre. 
Divendres, dia 16 d’octubre, celebració del 
perdó i preparació Missa. A ¾ de 6 de la tar-
da. 

Ha rebut el sagrament del Baptisme: 
Marta Boada Busquets. 
 
Preparen el sagrament del Matrimoni: 
José Giovanni Portal Rossetti i Weronika Elz-
bieta Nowacka. 

Capella de Torre Gironella: Dissabte vinent, 

a les 5’30 de la tarda, tindrà lloc la celebració 

de la Missa a la capella de Maria Auxiliadora. 

Pregarem per l’Eufemia. 



 

 

  

HORARI DE LA CELEBRACIÓ DE LES MISSES 

Església del Carme:  Diumenges i dies de festa, a 2/4 d’11 del matí. 
     De dilluns a dissabte,  a les 7 de la tarda. 

Església del Mercadal: Diumenges i dies de festa, a les 9 del matí, 
     a les 12 del migdia i a les 8 del vespre. 
  Dissabtes i vigílies de festa, a les 9 del matí i a les 8 del vespre. 
  De dilluns a divendres, a les 9 del matí. 

HORARI D’OBERTURA DE LES ESGLÉSIES 

Església del Carme:  De dilluns a dissabte, de 6 a 2/4 de 8 del vespre. 

     Diumenges i dies de festa, de 2/4 de 10 a les 11 del matí.  

Església del Mercadal: Tots els dies, de 2/4 de 9 a la 1 del  matí. 

     A les tardes segons l’horari d’activitats. 

A LES MISSES D’AQUESTA SETMANA PREGAREM PER: 

     El Mercadal    El Carme  

Dissabte, 26 
 9:  Lolita Pau   
20: Família Turón Pisserra 

19: Per la pau 

Diumenge, 27 
 9:  Pel poble 
12: Joaquim Taxonera (Aniversari)   
20: Joan Planas de Farnés  

10’30: Joan Subirós                            
          Mercè Noguera   

Dilluns, 28  9:  Marcelo 19: Joan Planas de Farnés 

Dimarts, 29  9:  Família Vila Puigdevall 19: Francesc Bartomeu 

Dimecres, 30  9:  Joan Paredes 19: Intenció particular LL. 

Dijous, 1  9:  Narcís 19: Intenció particular M. 

Divendres, 2  9:  Acció de gràcies 19: Rossend Bualons 

Dissabte, 3 
 9:  Mercedes Monge Rodrigálvarez 
20: Pel poble 

19: Carme Masó Palol 

Despatx parroquial: 
església del Mercadal 

 
Dimecres, de les 12 a la 1 del matí i a totes 
hores segons possibilitats.  
Tels.: 972 20 2532 86 
Mn. Miquel Ramió 606 677 483. 
e-mail: ramiomiquel@gmail.com  

Despatx Interparroquial de Girona 
C/ Antic Roca 38     Tel. 972 48 35 33 
Dimarts i dijous de 6 a 8 del vespre.  
Dimecres de 5 a 7 de la tarda. 
despatxparroquiesgirona@gmail.com 

Celebració del sagrament del perdó. 
Confessions. 

Abans de les misses i sempre que es demani. 
 

Meditació Cristiana 
Els dimarts, a les 7 del vespre, als locals par-
roquials del Mercadal, c/Obra 6. 

S’ha d’escoltar el cap, però s’ha  

de deixar parlar al cor 
 

Alguna vegada has sentit parlar el cor? De 

vegades, els sorolls de fons ens impedeixen 

escoltar-lo: la ment amb les seves paraules, 

les seves distraccions, les seves preguntes... 

omplen el camí de barreres per impedir que 

arribis a sentir-lo. Però no necessites sempre 

les paraules; la paraula és només una forma 

d'expressió de la ment, no del cor. El cor s'ex-

pressa amb un somriure, amb una encaixada 

de mans, fins i tot amb el dolor. Quan es parla 

amb el cor, sempre s’és sincer i sempre surt la 

veritat, sense amagar res de res. Has 

d’aprendre a escoltar el teu cor, enmig del 

silenci i deixar que s’expressi. 

Marguerite Yourcenar. Full parroquial de Sant Josep i 

Sant Pau 30 agost 2020 
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