
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

DIUMENGE 30 DE DURANT L’ANY      25 D’OCTUBRE 2020 

LES FULLES NO CAUEN, ES DEIXEN ANAR 
 
Sempre m'ha semblat espectacular la caiguda d'una fulla. Ara, tanmateix, m'adono que cap fulla 
"cau" sinó que arribat l'escenari de la tardor inicia la dansa meravellosa de deixar-se anar. 
 
Cada fulla que es deixa anar és una invitació a la nostra predisposició al despreniment. Les fulles 
no cauen, es desprenen en un gest suprem de generositat i pregon de saviesa: La fulla que no 
s’aferra a la branca i es llança al buit de l’aire, sap del batec profund d’una vida que està sempre 
en moviment i en actitud de renovació. 
 
La fulla que es deixa anar comprèn i accepta que l’espai buit deixat per ella és la matriu generosa 
que acollirà el brot d’una nova fulla. La coreografia de les fulles deixant-se anar i abandonant-se 
a la simfonia del vent traça un indicible cant de llibertat i suposa una interpel·lació constant i con-
tundent per a tots i cadascun dels arbres humans que som nosaltres. Cada fulla a l’aire em xiuxi-
ueja a l’oïda de l’ànima:“Deixa’t anar! Entrega’t! Abandona’t! I confia!”. 
 
Cada fulla que es deslliga queda unida invisiblement i subtil a l’oreig de la seva pròpia entrega i 
llibertat. Amb aquest gest la fulla realitza el seu més impressionant moviment de creativitat ja 
que amb ell està gestant la irrupció d’una pròxima primavera. 
 
Reconec i confesso públicament, davant d’aquest públic de fulles movent-se al compàs de l’aire 
del matí, que soc un arbre al qual li costa deixar anar moltes de les seves fulles. Tinc por davant 
la incertesa de la nova brotada. Em sento tan còmode i segur amb aquestes fulles predictibles, 
amb aquests hàbits perennes, amb aquestes conductes fixades, amb aquests pensaments arre-
lats, amb aquest entorn ja conegut...! 
 
Vull, en aquest temps, sumar-me a aquesta saviesa, generositat i bellesa de les fulles que “es 
deixen caure”. Vull llançar-me a aquest abisme tardorenc que em submergeix en un autèntic es-
pai de fe, confiança, esplendidesa i donació. 
 
Sé que quan soc jo qui es deixa anar, des de la seva pròpia consciència i llibertat, el despreni-
ment de la branca és molt menys dolorós i més bonic. Només les fulles que es resisteixen, que 
neguen l’evident, hauran de ser arrancades per un vent molt més agressiu i impetuós i cauran a 
terra pel pes del seu propi dolor. 

José María Toro (traducció d’un text del llibre “La Sabiduría de Vivir”) 

 

 

Despatx parroquial: església del Mercadal 
Dimecres, de les 12 a la 1 del matí i a totes hores segons possibilitats.  Tel.: 972 20 25 45 
Mn. Miquel Ramió  606 67 74 83  e-mail: ramiomiquel@gmail.com  
 
Despatx Interparroquial de Girona  C/ Antic Roca 38    Tel. 972 48 35 33 
Dimarts, dimecres i dijous 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. 
 
 

 

 

 

 Ha 
mor
t i 
hem 

                                                                         
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, 24  9:  Martirià Butiñà. Teresa Agustí. Fam.   

20: Josefina Puig Feliu 19: Pels malalts     

Diumenge, 25 
 9:  Intenció particular F. 
12: Virginia Roda 
20: Roberto Grueso 

10’30: Família Pagés 

Dilluns, 26  9:  Intenció particular LL. 19: Acció de gràcies   
Dimarts, 27  9:  Conxita Camprodon Rovira 19: Francesc Bartomeu 
Dimecres, 28  9:  Joan Paredes 19: Acció de gràcies 
Dijous, 29. Sant Narcís  9:  Agustí Torrent i Narcisa Barris 19: Sant Narcís 
Divendres, 30  9:  Sant Narcís   19: Família Figueras              

Dissabte, 31  9:  Angeleta Puigmitjà Pujolràs 
20: Josep Peris  

19: Pels difunts 

 

Celebració de la Primera Comunió                      Diumenges 4, 11 i 18 d’octubre 
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Despatx parro-
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del Mercadal 

Dimecres, de les 
12 a la 1 del matí 
i a totes hores 

 

 

Marta Boada Busquets                                                                                             
Maria Molero Bes                                                                                               
Bernat Figa Fornells                                                                                   
Jordina Moré Herrero                                                                                                         
Martina Pairó Estrach                                                                                                  
Joan Subirats Tibau                                                                                             
Júlia Faura Tejedor                                                                                               
Mariona Despuig Solergastó                                                                                              
Aniol Lozano Bosch                                                                                                  
Amàlia Pujol de Puig                                                                                             
Ferran Rey Rivero 

Liam de la Viesca Quintana                                                                                              
Martina Guzman Solana                                                                               
Sara Hidalgo Sancho                                                                                            
Arlet López Dotes                                                                                                 
Júlia Sánchez Bosch                                                                                          
Carla Sierra Estiarte                                                                                                        
Pau Sánchez Prat                                                                                                        
Alèxia Surís Méndez                                                                                             
Núria Queralt Deu                                                                                                          
Joan Luca Mayugo Garcia-Romeu                                                                                       
Martina Hernández Solé                                                                                       
Valentina Casi Ortega  

 

Joan Campos Lara                                                                                                         
Èlia Rebollo Pueo                                                                                                 
Alejandro Iglesias  Subirana                                                                                  
Nayara Ruiz Martínez                                                                                         
Albert Colomer Granell                                                                                                            
Lola Baguda Solà                                                                                                          
Jana Sánchez Miralles                                                                                                              
Maria Letamendi Borrell                                                                                                 
Paula Muntada Soler                                                                                                   
Marcel Oller Negre                                                                                                               
Elna Cicujano Muedra                                                                                              
Berta Cicujano Adelantado                                            

 

Han rebut el sagrament del Baptisme: 
Nayara Ruiz Martínez. 
Aroha Aulet Martínez. 
Han celebrat el sagrament del Matrimoni: 
José Giovani Portal Rossetti i Weronika Elzbieta Nowacka. 
Ha mort i hem pregat: Maria Batlle Carbó, de 94 anys. 

Dijous vinent, festa de Sant Narcís 
bisbe i màrtir, patró de la ciutat de 
Girona i del Bisbat. 

Bones festes! 

Ens hi han acompanyat els pares, els catequistes i el mossèn. 


