
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

QUART DIUMENGE D’ADVENT  20 DE DESEMBRE DE 2020 
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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. 
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QUE NO HI HAURÀ NADAL? 
 
És clar que n’hi haurà! 
Més silenciós i amb més profunditat més 
semblant al primer en el que Jesús nas-
qué en la soledat. 
 
Sense gaires lluminàries a la terra però 
amb la de l'Estel de Betlem pampallugue-
jant rutes de vida en la seva immensitat. 
Sense seguicis reials colossals, però amb 
la humilitat de sentir-nos pastors i raba-
dans cercant la Veritat. 
Sense grans taules i amb absències 
amargues, però amb la presència d’un 
Déu que tot ho omplirà. 
 
Que no hi haurà Nadal? 
És clar que sí! 
Sense els carrers atapeïts, però amb el 
cor engallardit pel que ha d’arribar. 
Sense fresses ni revetlles, reclams ni es-
tampides..., però vivint el Misteri sense 
por al “covid-herodes” que ens vol pren-
dre fins el somni d’esperar. 
 
Hi haurà Nadal perquè Déu és al nostre 
costat i comparteix, com Crist ho va fer 
en el pessebre, la nostra pobresa, prova, 
plor, angoixa i orfenesa. 
 
Hi haurà Nadal perquè necessitem una 
llum divina enmig de tanta foscor. 
El Covid-19 mai podrà arribar ni al cor ni 
a l’ànima dels que en el cel posen la seva 
esperança i el seu ideal més alt en el cel. 
 
Hi haurà Nadal! 
Cantarem Nadales!  
Déu naixerà i ens portarà la llibertat! 

Mn. Javier Leoz Ventura 
 
Aquest text l’ha redactat aquest mossèn de Pam-
plona. L’escrit va arribar a mans del papa Fran-
cesc que va fer una trucada telefònica a l’autor. 

AIXÍ CELEBREM ENGUANY LA VINGUDA 
DEL FILL DE DÉU 

25 de desembre  
Nadal 
És el dia principal de les festes. A Betlem, en la 
senzillesa d’un estable contemplem Jesús, el Fill 
de Déu fet home. Són al seu costat, amb tot 
l’amor, Maria i Josep. I uns pastors són cridats a 
reconèixer en aquell infant, pobre com ells, tota la 
glòria de Déu. 
27 de desembre  
Diumenge de la Sagrada Família  
El diumenge després de Nadal, cada any som 
convidats a acostar-nos a la família en què va 
créixer Jesús. I a pregar per les nostres famílies. 
1 de gener 
Solemnitat de la Mare de Déu 
Just una setmana després de Nadal, posem els 
ulls en Maria, la mare de Jesús. Ella ens dona el 
seu fill. I avui, en aquest començament d’any, ella 
serà una bona companyia. 
3 de gener 
Diumenge segon després de Nadal 
Avui no celebrem cap festa en especial. Avui és 
un dia per aturar-nos, per viure en el cor el miste-
ri de la presència de Déu enmig nostre. 
6 de gener 
Epifania del Senyor 
És la segona gran festa del temps de Nadal. Els 
mags d’Orient, aquells estranys personatges vin-
guts de terres llunyanes, representen tota la hu-
manitat, tots els pobles del món. Perquè la llum 
de Jesucrist és per a tothom, sense cap exclusió. 
10 de gener 
Baptisme del Senyor 
Avui acabem el temps de Nadal. Allà el Jordà, Déu 
manifesta que Jesús, ja home adult, és el seu fill, 
el seu enviat. I Jesús comença la seva missió.  
 
HORARI DE LES CELEBRACIONS: 
En aquests sis dies de festa importants pels     
cristians, celebrarem les misses amb l’horari habi-
tual de les vigílies, diumenges i dies festes. 
(Veure horari de celebració de les Misses) 



 
 

  

 

 
Celebra-
ció del 
sagra-
ment del 
perdó. 
Confes-
sions.  
Abans de 
les misses 
i sempre 
que es 
demani. 

Despatx parro-
quial: església 
del Mercadal 

Dimecres, de les 
12 a la 1 del matí 
i a totes hores 
segons possibili-
tats.  
Tels.: 972 20 25 
45; 972 22 32 86 
Mn. Miquel Ramió 
606 677 483. 
e-mail: ramiomi-
quel@gmail.com  

 

 

   

  
 

Recollit en la festa de la Immaculada per 
ajudar al Seminari: 
Església del Mercadal: 700 euros 
Església del Carme:     490 euros 
 
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. 
 
Càritas 
Durant les properes festes de Nadal estem 
convidats a viure la solidaritat amb els més 
necessitats. Podeu fer-ho mitjançant les caixe-
tes de Càritas que trobareu a les esglésies. 

 

 

  

A les Misses d’aquesta setmana pregarem per:   Mercadal  El Carme  

Dissabte, 19  9:  Família Vila Puigdevall  
20: Josep Maria Ministral 19: Família Ferrer 

Diumenge, 20 
 9:  Intenció particular (A) 
12: Pilar Angelats i Salvador Dabau 
20: Rosa Boxa 

10’30: Mare de Déu del Carme 

Dilluns, 21  9:  Alfons Sagrera 19: Pepe Abad Olcina (Aniversari) 
Dimarts, 22  9:  Maria Dolors Pérez Batlle 19: Eugeni Déu 
Dimecres, 23  9:  Narcisa Valls Mateu 19: Dolores Ramírez 

Dijous, 24  9:  Rosa 
20: Per la Pau 

19: Acció de gràcies a Santa Llúcia 

Divendres, 25 
 9:  Família Pérez Pagés 
12: Narcís Clapés Bosch 
20: Adelaida Vila Prat 

 
10’30: Per la Palau 

Dissabte, 26 
 9:  Pedro Andrés Voz Latorre  
20: Jaume Gauchia (Aniversari)  19: Família Prat Esteve  

 

Horari de celebració de les Misses 

Mercadal: 
Diumenges i dies de festa: 9, 12 i 20 
Dissabtes i vigílies de festa: 9 i 20 
De dilluns a divendres: 9 

Carme: 
Diumenges i dies de festa: 10’30 
De dilluns a dissabte: 19 

Horari d’obertura de les esglésies 
Mercadal: 
Tots els dies de 8’30 a 13 
Tardes segons l’horari de les activitats 
Carme: 
De dilluns a dissabte de 18 a 19’30 
Diumenges i dies de festa de 9’30 a 11 

 
“No tinguis por” 

Tant Maria com Josep van sentir aquestes pa-
raules de l’àngel en rebre l’anunci i la crida de 
Déu. 
 
També Jesús ressuscitat havia d’afegir “no 
tingueu por” a la salutació als deixebles sor-
presos. Sempre que vens a nosaltres, Senyor, 
ens sorprens i ens descol·loques, ens fas 
abandonar les seguretats i els petits projectes 
que ens ocupen, ens obres a horitzons 
d’immensitat i ens desvetlles capacitats insos-
pitades. 

Que la por deixi pas al goig, que el càlcul deixi 
pas a la generositat. 

Que sapiguem veure en els fets inesperats de 
la vida un signe, a vegades difícil, a vegades 
provocador, que ens recorda que els teus 
plans són molt superiors als nostres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


