
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

DIUMENGE 27 DE DURANT L’ANY      11 D’OCTUBRE 2020 

UNA PREGÀRIA MOLT ESPECIAL 

Hola Jesús, amic, germà i Déu meu. 

A vegades, quan veig el que passa al meu voltant, m’agradaria tenir una goma d’esborrar especi-
al per esborrar les paraules dolentes que unes persones diuen a altres persones per fer-les patir. 

M’agradaria tenir una cola especial per unir les persones que se separen perquè s’enfaden. 

M’agradaria tenir unes tisores especials per retallar les mentides, grans i petites, en mil bocins. 

M’agradaria tenir una fira d’atraccions especial, on poguessin gaudir sempre gratis els nens i ne-
nes que no troben ningú amb qui jugar. 

M’agradaria tenir un pa especial que es multipliqués pertot arreu perquè ningú no passés gana. 

M’agradaria tenir una medecina especial que guarís totes les persones que no tenen diners per 
anar al metge o comprar medicaments. 

M’agradaria tenir una guardiola especial per ajudar els pobres a deixar de ser-ho. 

M’agradaria tenir un globus especial gegant, que ajudés les persones a saltar les tanques, els 
murs, els mars, i les fronteres per buscar una vida millor. 

M’agradaria tenir un hospital especial de campanya, per curar les malalties que la contaminació 
provoca a la Mare Naturalesa. 

M’agradaria tenir una gran campana especial que sonés a cada hora, i a tot arreu, per recordar 
que tots som germans i germanes. 

I continuaria dient-te, Jesús, més coses que m’agradaria tenir, però estic segur que tu em diries 
que m’has creat, i m’has fet néixer en aquest món, perquè jo sigui UNA PERSONA MOLT ESPECI-
AL, una persona sempre disposada a ajudar els altres, una persona que es vol comprometre, amb 
moltes d’altres, a fer un món més bonic, just i solidari. 

Ajuda’m, Jesús, a ser UNA PERSONA ESPECIAL, amb la qual sempre puguin comptar quan algú 
ho passa malament. 

Materials de Catequesi 

                                      

     

 

 

 

Prioritats Pastorals 2020 -2021     Bisbat de Girona 
24. Celebració de l’Eucaristia. En el nostre temps i per tots els mitjans cal insistir en la impor-
tància de la celebració de l’eucaristia dominical per a la vida del cristià. Sense la trobada sacra-
mental amb Jesucrist –que és acció de gràcies, recepció del seus dons i comunió– la vida cristia-
na s’afebleix. En la predicació i la formació, cal insistir en la necessitat de l’Eucaristia –sobretot la 
dominical– per a la vida cristiana. Tenir cura de la qualitat de les celebracions. Tot i que els mit-
jans siguin senzills, hem de procurar que les celebracions tinguin qualitat en les lectures, els 
cants, les pregàries, l’homilia i els signes, de manera que afavoreixin una participació entenedora 
i joiosa. 
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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, 10  9:  Estefania Maroto Miró  
20: Pel poble  19:  Llorenç Roqueta Devesa     

Diumenge, 11 
 9:  Remei Sederra Moiset 
12: Angeleta  Puigmitjà  Pujolràs 
20: Rosa Pons 

10’30: Família Pagés 

Dilluns, 12  9:  Francesc Revuelta 19: Acció de gràcies a Santa Rita 
Dimarts, 13  9:  Juan, Chantal, Wilson. 19: Francesc Bartomeu 
Dimecres, 14  9:  Intenció particular LL. 19: Acció de gràcies a St. Antoni 
Dijous, 15  9:  Teresa Prat 19: Carmen Mendoza 
Divendres, 16  9:  Família Vila Puigdevall    19: Família Figueras              

Dissabte, 17  9:  Emilio Diego  
20: Mercè Miralles 

19: Família Ferrer  

 

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 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 per-
dó. Confessions 
Abans de les misses i sempre que es 
demani. 
 

Col·lecta extraordinària a favor 
del Domund-Missions: 

Dissabte i diumenge vinents,  17 i 18 
d’octubre.  

Celebra-
ció del 
sagra-

Despatx parro-
quial: església 
del Mercadal 

Dimecres, de les 

 

La catequesi parroquial continua el seu camí 
Han començat els grups de segon curs de catequesi. 
El dimarts 20 o el divendres 23 ho faran els de primer 
curs. 
 
Les celebracions de les primeres comunions 
segueixen endavant 
Cada diumenge a la una del migdia una dotzena de 
nenes i nens celebren la seva primera comunió en un 
ambient familiar, molt viscut i participat. 
 
Trobada del grup del moviment de Vida       
Creixent a l’església del Mercadal: 
Dimecres vinent, a les 5 de la tarda. 
 
Germans tots: Dissabte passat, en la vigília de la 
festa de sant Francesc, a la ciutat d’Assis, el papa 
Francesc va signar la seva tercera encíclica: FRATELLI 
TUTTI (Germans tots, en català). 
 
Ha mort i hem pregat:                                         
Concepció Fernández Pujol, de 92 anys. 


