
Preguem amb l’evangeli 
 
Senyor, vols que defensem els 
drets humans i ens animes a 
denunciar la injustícia. 
Ens demanes la no-violència  
activa. 
Ens animes a defensar els més 
dèbils sense violència ni destruc-
ció. 
 
Senyor, ens recordes que Déu-
Pare estima tothom i fa sortir el 
sol sobre bons i dolents, i que 
només podem actuar com a fills 
compartint el seu amor i el seu 
perdó. 
 
Senyor, neteja de la nostra ment 
i del nostre cor els pensaments i 
els desigs de revenja. I fes el 
meu cor a semblança del teu. 
 

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 

 
                                                      

 

 
QUARESMA REVIFANT 

                23 de febrer de 2020 

Ben segurament que molts de nosaltres tenim un record 
desagradable del temps de Quaresma en el qual se’ns 
inculcava una vida dura, de mortificació, de despreni-
ment d’aficions, d’altra banda, lícites. Mirem la Quaresma 
des d’un altre prisma. Que podem anomenar revifant.  
Ja sabem que el camí quaresmal vol preparar-nos per a 
la celebració de la Pasqua. De quina manera? Revifant la 
nostra vida cristiana. Significa donar nou vigor, nova 
empenta, a una fe que sovint cau en la rutina, a una 
manera d’actuar incoherent, en desacord amb l’evangeli 
de Jesús. La nostra fe és un camí que pot desviar-se de 
la seva meta. Demana un estat d’alerta. 
Podem dir-ho d’aquesta manera: la nostra fe necessita 
uns retocs, un poliment, no sols en el temps quaresmal 
sinó al llarg de la nostra vida. Podem dir que la vida cris-
tiana té una dimensió quaresmal. Sempre cal rectificar 
allò que ens desvia de l’evangeli. Sempre cal intensificar 
el nostre esforç per seguir Jesús. És la lluita de cada dia 
feta amb il·lusió i esperança. 
En el primer diumenge de Quaresma trobem aquesta 
pregària: “Que la Quaresma ens ajudi a conèixer més el 
misteri de Crist i viure’l millor”. Una finalitat ben positiva i 
engrescadora. Tots tenim un llarg camí a recórrer. Anem 
revifant la nostra fe, donem-li vigor, energia, força, per-
què no ens enfonsem en la fredor i en la indiferència. 
Traguem la pols que es va acumulant en el nostre camí. 
Joan XXIII ho afirmava: Hi ha pols sobre el tresor de la 
fe.                                                   Mn. Francesc Planella 
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Fam 
 
El poble de Gram era com una illa 
fantasma que flotava enmig de la 
boira. Allà el cel sempre semblava 
un vidre entelat i l’aire era espès 
com una troca de llana vella. Era 
com una teranyina infinita que cap-
turava les ànimes dels habitants 
d’aquell indret inhòspit que vivia 
d’esquena a la llum del sol, on to-
thom estava prim perquè s’hi pro-
fessava la religió de la gana. Així, 
els esclaus de la bàscula cada dia 
s’hi pesaven per complir el deure 
del sacrifici del cos. Però, per matar 
el cuc verinós de la gana, mastega-
ven fulles de menta i així 
s’enganyaven, amb l’olor de bosc 
que impregnava cada racó del poble 
de Gram. Fins que, un dia, totes les 
herbes es van tornar bordes i to-
thom qui en menjava es posava 
malalt. Preocupats per aquella plaga 
que devastava l’única collita que 
volien sembrar, van prendre una 
decisió dràstica: cremar tots els 
camps per plantar-hi menjar de 
veritat. En aquell precís instant, va 
ser quan la boira es va arraconar, 
com per art de màgia, per deixar 
brillar-hi el sol i tot va florir amb les 
llavors oblidades perquè la vida 
seguís i s’engreixés amb els quilos 
de felicitat que la inconsciència els 
havia robat. I així fou com, per 
sempre més, els grams s’hi van 
deixar de pesar perquè ara tothom 
sabia que la fam era una sopa de 
por i un bistec de terror que 
s’havien de menjar amb coberts. 

Marta Finazzi 
 
 

Mare de Déu del CARME  
Santa Susanna del MERCADAL 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

Fets i notícies 
 
Han mort i hem pregat: 
Josep Brunsó Feliu, de 88 anys. 
Montserrat Prat Genover, de 91 anys. 
 

Dimecres de Cendra. Quaresma 2020 
Horari de misses dels dies feiners amb la imposició de la cendra a 
totes les misses, tot dient: ”Converteix-te i creu en l’Evangeli”. 
 
-Jesús ens ajuda a fer possible el diàleg des de l’amor. 
-Saber escoltar quan cal escoltar.  
-Saber callar quan cal callar.  
-Saber parlar quan, com i sobre què cal parlar.  
-Senyor, fes que sàpiga veure’t en els meus germans.  
-Ajuda’m a renovar la meva vida!   Calendari Quaresma 2020 
 
 

Concert final del projecte orquestral 
Dintre la setmana cultural al Conservatori de Música de Girona. A 
càrrec dels alumnes de grau professional i elemental. Direcció: Marta 
Roma, concertista, pedagoga i especialista en improvisació i músi-
ques alternatives. 
Dijous vinent, a les 6 de la tarda, a l’església de la Mare de Déu del 
Carme. Adreçat a tots els públics. 
 

“SENTIR L’ESPIRITUALITAT DE LA QUARESMA DES DE LA 
BELLESA DE L’ART” 

M. Àngels Turón, doctora en Història de l’Art 
El proper dijous, dia 27, a les 8 del vespre. 
Local parroquial Espai 31 al carrer Anselm Clavé, 32. 
“Aquesta setmana la M. Àngels Turón, doctora en Història de l’Art i 
professora del col·legi de les Escolàpies de Figueres, ens ha il·lustrat 
magníficament sobre el lligam entre l’art religiós i l’espiritualitat cris-
tiana. Hem pogut comprovar com al llarg de la història la fe ha gene-
rat art i cultura, de moltíssima qualitat i significat”. (Full Parroquial 
de les parròquies de Figueres del 31 de març de 2019)  

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, 23 
Diumenge 7 de    
durant l’any 

 10,30: Gna. Andrea 
Elena. Religiosa de 
Sant Josep de Girona  

  9: Narcisa Valls Mateu 
12: Rosa Boxa 
20: Joan i Victòria 

Dilluns, 24  19:Intenció particular   9: Dif. Fam. Mitjans Frigola 
13: Assumpta Magaldi 

Dimarts, 25 
 

 19: Francesc Bartumeu  
       Sanllehí 

  9: Lluís Surroca Soler 
      Angelina Aulet Valentí 
13: Intenció particular 

Dimecres, 26 
Dimecres de Cendra 

 19: Família Esteva 
    

  9: Narcís Clapés Bosch  
13: Narcís Clapés Bosch 

Dijous, 27  19: Família Lucas Ayuso 
     

  9: Adelaida Vila Prat 
13: Joan Negre Rovira 
     Ma Dolors Frigola Almeda 

Divendres, 28  19: Intenció particular    9: Fam. Batallé Puigbert 
13: Joan Paredes 

Dissabte, 29   19: Acció de gràcies.   9: Adelaida Vila Prat  
13: Intenció particular 
20: Pilar Sàbat Arnasu 
 

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. 
 

 


