
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARRÒQUIES DE LA MARE DE DÉU DEL CARME 

i DE SANTA SUSANNA DEL MERCADAL 

Diumenge 21 de durant l’any                    22 d’agost de 2021 

                       10 de gener de 2021  

 

 

Cal decidir-se 
 

Després del discurs sobre el Pa de 

Vida, la reacció de la gent es mate-

rialitza -com no podia ser d’altra ma-

nera- en una opció personal definiti-

va: o adherir-se a Jesucrist en els 

termes i condicions que ell proposa, 

o deixar-lo “perquè aquest llenguatge 

és molt difícil”. 

Jesús volia aquesta decisió personal, 

i per això també la demana als seus 

apòstols, assumint el risc de quedar-

se sol. Una vegada més Pere decideix 

per a tots. “només vos teniu paraules 

de vida eterna, i nosaltres hem cre-

gut i sabem que sou el Sant de Déu”. 

Només la fe ens pot fer seguir a Je-

sús, i tenir fe en ell és creure que les 

seves paraules “són Esperit i són vi-

da” i que Ell és qui ens dóna vida 

eterna. 

El nostre món ha canviat. El creient 

no pot refiar-se de l’ambient cultural i 

de les institucions per viure la seva 

fe, combatuda des de tants fronts.  

Els cristians, també hem d’anar fent 

la nostra opció personal, i aquesta 

opció ens l’anem fent cada dia. I si 

no compartim la resposta dels apòs-

tols, que és dictada per la fe i fruit 

d’una experiència de trobada amb 

Jesús, no la podrem donar en positiu. 

En la vida personal de cadascú de 

nosaltres, davant dels fets que ens 

toquen viure i les reaccions de la 

gent, sempre acabem sentint la pre-

gunta que verament interessa a Je-

sucrist: “i vosaltres també em voleu 

deixar?”, o més directament ens diu 

Jesucrist: “i tu què penses fer?”.. 

 

 

Pregària 
Senyor, ¿a qui aniríem? Només vós teniu paraules 
de vida eterna.  
Jesús, havia de ser molt dur per a tu constatar que la 
gent no comprenia el gest més sublim del teu amor als 
homes i que gairebé tots t’anaven abandonant. 
El teu llenguatge era i és encara difícil. 
Suposo que comprens que alguns et deixin i no com-
prenguin la importància de “la font i el cimal” de 
l’Eucaristia. 
És que, amb la nostra pobra intel·ligència, no podem 
comprendre el misteri de Déu. 
Seguint-te i mirant-te, l’intueixo una mica i, sense com-
prendre’t, et dic com Pere: 
«A on podem anar? Només tu tens paraules de vida 
eterna... ets el Sant de Déu!» 
Augmenta la meva fe i dona’m l’Esperit perquè 
m’il·lumini la intel·ligència i el cor. 

 Horari de celebració de les Misses 
Mercadal: 

Diumenges i dies de festa: 9, 12 i 20 h. 
Dissabtes i vigílies de festa: 9 i 20 h. 
De dilluns a divendres: 9 h. 
Carme: 
Diumenges i dies de festa: 10’30 h. 
De dilluns a dissabte: 19 h. 
               Horari d’obertura de les esglésies 
Mercadal: 
Tots els dies de 8’30 a 13 h. del matí. 
Tardes segons l’horari de les activitats. 
Carme: 
De dilluns a dissabte de 18 a 19’30 h. 
Diumenges i dies de festa de 9’30 a 11 h 
Despatx parroquial. Església del Mercadal. 
Dimecres, de les 12 a la 1 del matí i a totes hores se-
gons possibilitats.  
Tel.: 972 20 25 45 
Mn. Miquel Ramió  Tel. 606 67 74 83  
email: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. 
e-mail: despatxparroquiesgirona@gmail.com 
Celebració del sagrament del perdó. Confessions. 
Abans de les misses i sempre que es demani. 
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A les Misses d’aquesta setmana pregarem per: 

     Mercadal   Carme 

Dissabte, 21 
 9:   Pilar Surís 
20:  Anton Motas Puig. Montserrat Tuñà Batlle 

19: Maria Vila Mallorquí 

Diumenge, 22 
 9:   Família Vilamitjana Pujol 
12:  Família Cànovas Boxa 
20:  Família Gauxia Gorgoll 

10,30: Difunts   

Dilluns, 23  9:   Narcisa Valls Mateu 19: José Ramos Bueno (Aniversari) 

Dimarts, 24  9:   Família Vilamitjana Pujol 19: Francisco Bartomeu 

Dimecres, 25  9:   Intenció particular (Ll.) 19: Família Pagés 

Dijous, 26  9:   Francesca Vilà 19: Intenció particular 

Divendres, 27  9:   Difunts 19: Família Ferrer 

Dissabte, 28 
 9:   Agustí Torrent Narcisa Barris  
20:  Família Gassiot (Aniv. Casament)  Pilar de la F. 

 
19: Intenció particular 

 
 

Despatx parroquial. Església del Merca-
dal. 
Dimecres, de les 12 a la 1 del matí i a totes 
hores segons possibilitats. Tel.: 972 20 25 
45 
Mn. Miquel Ramió Tel. 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 dema-
ni. 

Pregària 
 

- 

 

 

 
 

Conte: El gran arbre 

Enmig d’un gran bosc hi havia un gran arbre. A la seva ombra s’hi asseien a descansar els cami-

nants i a les seves branques els ocells construïen els seus nius. 

Però un dia les branques varen dir: “Veieu que en som d’importants, nosaltres? Som l’admiració 

de tots els qui ens veuen i els ocells estan molt contents de viure amb nosaltres. A més, quins 

colors tan bonics tenen les nostres fulles! “Què tenim a veure nosaltres amb aquest tronc, brut i 

gruixut, tan lleig, i encara menys amb aquestes arrels pudents que estan tot el dia a sota terra?”. 

I varen decidir que des d’aquell dia viurien soles sense necessitar de ningú. 

Per la seva banda, el tronc va dir; “Què seria de l’arbre sense mi? Soc el que aguanta les bran-

ques i dono vigor a tot l’arbre. Si no fos per mi les branques no tindrien fonament, ni saba que 

els donés color i vida. Certament soc el més fort i important.” 

“Nosaltres sí que som importants”, van dir les arrels. “L’arbre no podria subsistir sense nosaltres, 

que absorbim de la terra la substància amb la qual produïm l’aliment que sustenta el tronc i les 

fulles. Per això, no tenim res a veure amb aquest tronc tan gran i antipàtic, i encara menys amb 

aquestes branques tan presumides i cregudes. Des d’avui ens alimentarem nosaltres soles i no 

donarem saba a ningú”. I així ho varen fer. 

El gran arbre va començar a assecar-se. Les fulles van caure de les branques, i el tronc es va 

quedar sense cap gota de saba. Les arrels estaven més tristes que mai. Els ocells van abandonar 

els nius fets a les branques i la gent que passava pel bosc ja no s’asseia a la seva ombra. Tot el 

bosc estava molt trist perquè el gran arbre s’estava morint. 

Però a poc a poc les arrels, les branques i el tronc es van adonar que no podien viure separats, 

que estaven fets els uns per als altres i que la importància no era de cada un, sinó de l’arbre que 

tots plegats formaven. 

Així fou que les arrels van deixar de guardar la saba només per elles i la van donar al tronc. 

Aquest al principi feia el repatani però finalment també va col·laborar. Les branques es van ale-

grar en rebre les primeres gotes de saba i van demanar perdó al tronc i a les arrels per haver-los 

menyspreat. Tot va tornar a ser com abans. 

L’arbre era de nou feliç i tot el bosc es va alegrar amb 

 

 
 

Inscripcions a la catequesi parroquial del proper curs 2021-2022 

Dies: Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres, dies 13, 14, 15, 16 i 17 de setembre. 
Horari: De 2/4 de 6 a 7 de la tarda i a hores convingudes. 
Lloc: Església parroquial del Mercadal. 
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