
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

DIUMENGE 29 DE DURANT L’ANY      18 D’OCTUBRE 2020 

LA SOLIDARITAT DELS ÀNECS 
Des de fa temps, els ànecs migratoris són observats i estudiats detingudament pels 
ecologistes. De fet, el ànecs, en els seus vols mostren un comportament comunitari 
admirable. Els humans podem extreure’n lliçons. 
 
Els ànecs, abans de l’estiu volen cap al nord, i abans de l’hivern cap al sud. En el seu 
vol presenten una formació semblant a la V. Això és perquè, en aquesta posició, el 
moviment de l’aire causat per les ales permet anar a una velocitat d’un 70% més 
gran que anant cadascun pel seu compte. 
Primera lliçó: junts podem vèncer els obstacles i anar més lluny. 
 
Si un ànec deixa la formació experimenta sobtadament la resistència de l’aire i torna 
immediatament.  
Segona lliçó: quan volem anar sols trobem més dificultats i resistències, cal tornar 
ràpidament a la comunitat de suport. 
 
L’ànec que va davant obrint la marxa es cansa més, perquè va al cap de tots. Però 
quan està cansat es posa al darrera de tot i un altre ocupa el seu lloc.  
Tercera lliçó: en els llocs de més responsabilitat o cansament, el temps de 
permanència no ha de ser massa llarg, cal cedir el lloc a d’altres persones. 
 
Quan un ànec es troba malalt o el fereix un tret d’escopeta, i es veu obligat a deixar 
la formació, dos ànecs l’acompanyen fins a terra. Si l’ànec es mor, els altres dos se’n 
van; si es guareix, tots tres remunten el vol per anar a trobar el grup, sempre en 
forma de V, i el més dèbil darrera. 
Quarta lliçó: només acompanyant els altres en les seves necessitats, hi sortirem 
tots guanyant. 
Heus aquí quatre senzilles lliçons del ànecs migratoris. 

                                      

     

 

 

 

Prioritats Pastorals 2020 - 2021 - Bisbat de Girona 
 

16. Comunió i coordinació entre comunitats 
La majoria de parròquies no poden oferir totes soles alguns dels serveis i les ajudes que necessi-
ten els fidels; per això és necessari que en l’àmbit arxiprestal o de parròquies agrupades 
s’ofereixin aquests serveis, com la catequesi en els diferents cursos, la preparació a la confirma-
ció, la pastoral de joventut, la formació en el catecumenat, la preparació al matrimoni, la forma-
ció dels adults... 
Caldrà que algunes parròquies assumeixen la missió de «Parròquies de Servei» a les altres per 
estar situades en pobles o viles de referència social en el territori. 
 
30. Càritas 
La missió de Càritas, d’acolliment i servei als més desvalguts, també és prioritària a la parròquia, 
sovint en col·laboració amb altres parròquies de l’entorn i de l’arxiprestat. Cal seguir i adaptar, 
quan s’escaigui, les orientacions de Càritas Diocesana. Alhora, cal conscienciar els fidels de la se-
va responsabilitat amb Càritas perquè la sentin com a pròpia. 
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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, 17  9:  Emilio Diego  

20: Mercè Miralles 19: Pels malalts     

Diumenge, 18 
 9:  Intenció particular F. 
12: Família Cànovas Boxa 
20: Pel poble 

10’30: Família Pagés 

Dilluns, 19  9:  Mn. Francesc Planella 19: Acció de gràcies   
Dimarts, 20  9:  Conxita Camprodon Rovira 19: Francesc Bartomeu 
Dimecres, 21  9:  Intenció particular LL. 19: Acció de gràcies 
Dijous, 22  9:  Rosa Boxa 19: Per la pau 
Divendres, 23  9:  Narcisa Valls Mateu   19: Família Figueras              

Dissabte, 24  9:  Martirià Butiñà. Teresa Agustí. Fam. 
20: Josefina Puig Feliu 

19: Pels difunts 

 

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 perdó. 
Confessions: Abans de les misses i sempre que es de-
mani. 
 
Catequesi parroquial: Progressivament es van posant 
en marxa els diferents grups de catequesi. 
 
Avui: Col·lecta especial pel Domund - Missions. 
 
Han rebut el Sagrament del Baptisme: 
Francesca Josefina Portal Rossetti 
Júlia Sánchez Bosch 
Marc Sánchez Bosch 
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PREGÀRIA del DOMUND 2020 
 
Senyor, tinc por davant d’allò 
desconegut, em veig insignificant 
i feble, però em fio de Tu, que 
m’estimes i has volgut comptar 
amb mi per arribar al cor d’altres. 
AQUÍ EM TENS, ENVIA-M’HI. 
 
Tu em mostres l’Església sencera, 
molt més enllà del que aconse-
gueixo veure. Senyor, vull ajudar 
a que el teu Evangeli continuï 
guarint la dignitat ferida de tan-
tes persones en el món. 
AQUÍ EM TENS, ENVIA-M’HI. 
 
Tu pots fer de mi un cristall que 
et transparenti davant dels qui no 
et coneixen, davant els qui so-
freixen la injustícia, el dolor, la 
malaltia, la pobresa, la fam de 
pa, la fam de Vida. 
AQUÍ EM TENS, ENVIA-M’HI. 


