
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

DIUMENGE 26 DE DURANT L’ANY        4 D’OCTUBRE 2020 

Treballadors de la vinya del Senyor 

Jesús reflexa la historia d’Israel i la seva actitud 
amb tots els profetes i amb ell mateix. Però ens 
equivocaríem si penséssim que la seva explicació 
s’acaba aquí. Podem caure en la mateixa pre-
sumpció que els jueus. Ells creien que les pro-
meses de Déu eren només per a ells. Nosaltres 
podem pensar que nosaltres, l’Església, som de-
finitivament “aquell poble que el farà fructificar”.  

El Regne de Déu no és nostre, només en som 
administradors, com aquells vinyaters. L’Església 
no és nostre, ni de la jerarquia. Només en som 
dipositaris i administradors i n’haurem de donar 
compte, i si ens en volem fer amos “passarà la 
vinya a uns altres que li donin els fruits al temps 
de la verema”. 

Massa sovint aquelles persones que administren 
una entitat o qualsevol institució durant molt 
temps, al final se’n fan amos i en disposen com 
a tals. Això ho hauríem de tenir molt en compte 
tots els que tenim una missió de servei a 
l’Església. La història, que sempre és mestra, 
ens mostra que l’Església resisteix sempre totes 
les contrarietats i persecucions i aguanta ferma. 
Jesús va prometre la seva assistència, però no 
sempre en el mateix territori. Durant els primers 
segles era molt present i viva al nord de l’Àfrica, 
on després no en quedà res. Durant molts se-
gles no era a l’Amèrica ni a l’Àfrica, on avui hi és 
ben arrelada. Un no pot menys de preguntar-se 
quin és el futur de l’Església en la nostra vella 
Europa, i al nostre país, el més laïcitzat del món.  

Potser si som més conscients que nosaltres no-
més som administradors, que treballem per Je-
sucrist, tindrem més esperança en el futur.  

 

 

L’harmonia de la vida 
 
-El quadern de treball, d’enguany, 
per als nostres grups de Vida Creixent, 
que curs, darrera curs, van canviant 
tracta de l’harmonia, com a referent. 
-D’entrada, la paraula, ens transporta, 
al tema de composició musical; 
però, de la que parlem, és de la vida, 
la de cadascú, és dir: La personal. 
-Totes i tots, som, talment un instrument 
que va sortir de la mà del Creador, 
però l’harmonia, de nosaltres depèn, 
i ens cal procurar que tingui un bon so. 
-La vida, és com un conjunt de peces, 
que hem de tenir ben ordenades, 
perquè si una d’aquestes desentona, 
la melodia ens surt desafinada. 
-Tant en el treball, com en la família, 
l’harmonia és una peça vital; 
sols per una peça, s’espatlla la feina, 
i la llar, sense entesa, sona fatal. 
-Fins i tot en el nostre organisme, 
especialment el d’aquells que som grans, 
quan les peces perden l’harmonia, 
el nostre cos es va deteriorant. 
-Això ens passa, també, amb l’ànima, 
si perdem una peça important, la fe, 
-tant hi fa la religió que hom professa- 
manca l’harmonia i el dubte ens ve. 
-També podem veure-ho amb la pandèmia, 
que ens perjudica l’harmonia vital, 
i si a més perdem la de l’ànima, 
llavors, el resultat, pot ésser fatal. 

Lluís Torner i Callicó 
Girona, setembre 2020 

 

 

 

 

Ha mort i hem pregat: 
Dolores Leon Jaime 

                                                                         
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, 3  9:   Mercedes Monge Rodrigálvarez 
20:  Pel poble  19:  Carme Masó Palol   

Diumenge, 4 
 9:  Isidre Mulleras Falgueras 
12: Prudencio, Luís, Maria Teresa  
20: Joaquim Gironella 

10’30: Família Pagés 

Dilluns, 5  9:  Família Valls Mateu 19: Intenció particular M. 
Dimarts, 6  9:  Intenció particular F. 19: Francesc Bartomeu 
Dimecres, 7  9:  Intenció particular LL. 19: Família Ferrer 
Dijous, 8  9:  Família Valls Mateu 19: Intenció particular M. 

Divendres, 9  9:  Lluís Castellar 19: Acció de gràcies                          
      Sants Cosme i Damià 

Dissabte, 10  9:  Estefania Maroto Miró 
20: Mercè Miralles 

19: Llorenç Roqueta Devesa 

 

Despatx parroquial: 
església del Mercadal 

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

 
Celebra-
ció del 

Despatx parro-
quial: església 
del Mercadal 

 

Començament de les trobades de Catequesi    
parroquial 
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. Entrada i acolliment en 
la mateixa església del Mercadal. 
 
Els propers diumenges d’octubre 38 nens i nenes 
celebraran la seva primera comunió. 
-Aquest diumenge, dia 4, a la una del migdia ho 
faran 12 nens i nenes acompanyats dels seus pares, 
familiars i catequistes. 
-Un segon grup el diumenge, dia 11. 
Divendres, dia 9 d’octubre, a ¾ de 6 de la tarda, cele-
bració del perdó i preparació de la Missa. 
-Un tercer grup el diumenge, dia 18. 
Dijous, dia 8 d’octubre, a les 8 del vespre, reunió de 
pares i catequistes. 
Divendres, dia 16 d’octubre, a ¾ de 6 de la tarda, ce-
lebració del perdó i preparació de la Missa. 


