
 
Trobada de catequistes i reunió de 
pares dels nens i nenes que preparen 
la celebració de la Primera Comunió. 
En motiu de la pandèmia, la catequesi va 
quedar suspesa d’una manera presencial i es 
va continuar amb mitjans audio-visuals. 
Ara és el moment d’intentar refer aquesta 
activitat. 
Dijous passat, ens varem trobar amb els 
catequistes i dijous vinent, dia 18, a les 8 del 
vespre i a l’església del Mercadal ens reunirem 
amb els pares, mares i catequistes dels nens i 
nenes, que el passat mes de maig, varen 
aplaçar la celebració de la Primera Comunió.  

 
Han celebrat el sagrament del 
matrimoni: 
Rafael Linares Gaeta i Mercè Girbau Xalabarder,  
a l’església de la Mare de Déu del Carme. 
 
Celebració del sagrament del perdó. 
Confessions. Abans de les misses 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.  
 

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

SETMANA DEL 14 AL 20 DE JUNY DE 2020 

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 Carme     El Mercadal 
Dissabte, 13 
 

19: Antonio Rubio Ferrés      
 

 9:   Paquita Casals 
20:  Pilar Sàbat Arnau 

Diumenge, 14 10’30: Acció de gràcies 
 

 9:   Intenció particular (F) 
12:  Maria Gimbernat Maroto 
20:  Família Cánovas Boxa    

Dilluns, 15 19: Sant Josep  9:   Jaume Casellas Aymerich (Missa comiat) 
Dimarts, 16 19: Francesc Bartomeu  9:   Germans Juncà 
Dimecres, 17 19: Intenció particular   9:   Difunts 
Dijous, 18 19: Josep M. Bedoya O’neale  9:   Margarida Riera (Aniversari) 
Divendres, 19 19: Llúcia Raurich  9:   Difunts 
Dissabte, 20 19: Joan i Paquita    9:   Marta Ministral 

20:  Pilar Sàbat Arnau 



																																																																																																																															 Les creuetes de la declaració 
de Renda 

Recordem que marcar aquesta creueta a favor 
de l’Església no vol dir pagar més, sinó que un 
0’7% del que haurem de pagar anirà destinat 
a l’Església. 

També és bo i aconsellable marcar la creueta 
a les dues caselles: la de l’Església Catòlica 
(col·laborant a l’economia de les nostres 
diòcesis), i la de les altres finalitats socials 
(entre les quals hi ha Càritas i altres entitats 
cristianes). No pagarem més, i destinarem un 
0’7% + un 0’7% (és a dir, en total un 1’4%) 
dels nostres impostos a aquestes dues 
destinacions. 

Mirem-ho amb responsabilitat; i expliquem-ho 
bé a tothom, perquè corren moltes versions 
falses o inexactes sobre aquest tema. 

 
PREGÀRIA 

Senyor Jesús, de nou escolto la teva veu que 
em crida per ser catequista “en aquest 
moment i en aquesta terra”. 
Ajuda’m a regalar temps per els altres. 
Dona’m el gust d’intimar amb Tu. 
Omple’m de la pau que vas prometre als 
apòstols el dia de la resurrecció. 
Bufa també sobre mi l’alè i la força de 
l’Esperit. 
Senyor Jesús, que sàpiga estimar aquest avui 
que em toca viure, que sàpiga comprendre les 
persones i acceptar-les tal com són i on estan, 
que sàpiga esperar serenament la germinació 
de la llavor que sembro al cor dels que et 
busquen de la manera que sigui. 
Senyor Jesús, omple la meva vida d’alegria i 
del goig que brolla del Regne perquè tots 
vegin que la meva fe em canvia i és capaç de 
transformar la vida i la realitat. 
Senyor Jesús, inspira’m les paraules, els 
gestos, les iniciatives que millor obrin els ulls 
dels que no et veuen, dels que et busquen 
sense gaires ganes, dels que ni saben que 
existeixes, dels que treuen el cap, amb ganes, 
com Zaqueu, per seguir els teus passos i 
obrir-te la porta dels seus cors. 
Senyor Jesús, gràcies perquè m’has escollit i 
cridat per ser avui catequista dels meus 
germans. 

(Pregària de la reunió de catequistes 11.6.2020) 

Dia de la Caritat 
Celebrar el Dia de Caritat significa partir i 
compartir el que tenim en comunitat, 
respondre a la proposta de vida que ens fa 
Déu per aprendre a viure com a germans, 
amb el cor i l’ànima posats atentament en els 
altres. 
Viure la caritat és aprendre a mirar les 
persones més pobres, vulnerables i excloses 
dels nostres llocs quotidians, i escoltar el 
patiment i el dolor dels altres, sense por. 
Només així ens commourem i no passarem de 
llarg. 
La campanya d'aquest any s'ha fet 
conjuntament amb Càritas Catalunya sota el 
lema "A només dos metres de tu", i ens ve a 
dir que malgrat el distanciament que hem de 
posar, no hi ha MAI LLUNYANIA DE COR. Tot 
i que estem obligats a complir una distància 
física de dos metres entre persones, la 
proximitat és una manera de situar-nos 
davant l’altre, de posar-hi el cor per acabar 
amb aquesta distància física. 
NO ABANDONEM. Seguim a prop de les 
persones que més ho necessiten, sobretot en 
aquests moments difícils. De la mateixa 
manera que Déu no abandona els seus fills, 
nosaltres tampoc podem deixar de banda els 
nostres germans més fràgils. Càritas sempre 
hi és. 

Equip de Càritas Interparroquial de Girona 

Pensament 
 
“La corona d’espines de Crist ha estat més útil 
al món que totes les corones dels reis”. 

Graham Green 

Despatx parroquial: església del 
Mercadal 
Dimecres, de les 12 a la 1 del matí i a totes 
hores segons possibilitats.  
Tels.: 972 20 25 45; 972 22 32 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 


