
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 DIUMENGE 13 DE DURANT L’ANY    28 DE JUNY DE 2020 

JO NO SOC RACISTA...  (fragment) 

Racisme. Aquest és el tema que ha saltat a primera 
pàgina de l’actualitat arran de l’assassinat d’un home 
afroamericà a mans d’un policia als Estats Units. Les 
imatges, esgarrifoses, han donat la volta al món i han 
remogut la consciència de moltes persones de tots els 
països. Han estat impressionants les manifestacions 
multitudinàries que s’han produït a molts països per 
condemnar no tan sols aquest fet execrable sinó totes 
les formes de racisme que perduren en el món. 

Racisme, en el sentit clàssic, és la convicció que hi ha 
races superiors i d’altres inferiors. Potser en aquest 
estricte sentit no trobarem gaires persones que gosin 
afirmar que hi ha races inferiors a la seva. Però sí que 
tots tenim inevitablement prejudicis envers persones a 
les quals percebem com a diferents de nosaltres. Més 
encara, per causa dels prejudicis sobre els qui són 
diferents és pràcticament impossible que tractem a 
tothom igual i no fem diferències entre les persones. 

S’atribueix a Albert Einstein la frase: “És més fàcil 
dividir un àtom que eliminar un prejudici”. Tots 
haurem afirmat alguna vegada: “Jo no soc racista, 
però...” Aquest “però” ens delata. Ningú no es 
reconeix com a racista, però tots tenim alguna 
objecció envers certes persones o col·lectius. “Jo no 
tinc res contra els gitanos, però...”. “A mi, els 
immigrants no m’han fet res, però...” 

Des del punt de vista dels prejudicis, tots som racistes 
en algun aspecte, inclosos els qui van de víctimes. 
Tots estem carregats de prejudicis i el problema és 
que en bona part no ens els veiem. 

Jo penso que el racisme, en un sentit ampli, està 
inscrit en els nostres gens. És tan antic com el pecat 
original. N’és una prova la facilitat amb què ressorgeix 
una generació rere l’altra. Han hagut de passar fets 
espantosos com l’eliminació freda i sistemàtica de 
milions de persones per tal que la humanitat prengués 
consciència de la perversitat del racisme. 

Mn. Enric Roura 

 

 

Inscripcions a la catequesi 
parroquial del proper curs 
Els nens i nenes que vulguin venir 
per primera vegada necessàriament 
s’han d’inscriure.  Els que continuen 
en el segon any i seguiment han de 
passar a confirmar la inscripció, el 
dia de catequesi i l’horari. 
Dies, horaris i lloc d’inscripcions: 
Dilluns i dimarts, dies 7 i 8 de 
setembre. 
Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i 
divendres, dies 14, 15, 16, 17 i 18 de 
setembre. 
De 2/4 de 6 a 7 de la tarda i a hores 
convingudes. 
Locals parroquials de l’església del 
Mercadal. (entrada per la mateixa església) 
 
Celebracions de les Primeres 
Comunions 
D’acord amb els catequistes, pares i 
mares, dels nens i nenes que no 
pogueren celebrar la seva primera 
comunió el passat mes de maig, en 
motiu de la pandèmia, està previst 
fer-ho els diumenges 4, 11 i 18 del 
proper mes d’octubre. 
 
Trobada de Vida Creixent 
Dimecres vinent, a les 5 de la tarda i 
al local de l’església del Mercadal, 
tindrà lloc la trobada del Grup de 
Vida Creixent. 
 
Reunió del Consell parroquial 
Dijous, dia 2 de juliol, a les 8 del 
vespre al local de l’església 
parroquial del Mercadal. 
 
Ha mort i hem pregat: 
Joaquina Toral Martínez, de 87 anys. 

 

 



 

  

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, 27 
 9:  Marta Ministral 
20: Josep Mª. Prat Roca 
       Francesc Ferrando 

19: Jaume Matas  

Diumenge, 28 
 9:  Intenció particular (F)  
12: Joan Paredes 
20: Joan i Paquita  

10’30: Sant Antoni 

Dilluns, 29  9:  Família Riera Manté 19: Família Martín Garcia 
Dimarts, 30  9:  Difunts família Mitjans Frigola  19: Francesc Bartomeu      
Dimecres, 1  9:  Lola Pérez Batlle   19: Joan Cabarrocas 
Dijous, 2  9:  Joaquina Toral Martínez 19: Dolors Coll 
Divendres, 3  9:  Família Pérez Batlle 19: Maria Pagés Coll 

Dissabte, 4  9:  Isabel Bellsolà 
20: Narcís  (Aniversari) 

19: Ramon Bru Forners 

Celebració del sagrament del 
perdó. Confessions.  
Abans de les misses i sempre que 
es demani. 

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 

Veure el costat bo de les coses 

Cal fer un esforç per veure el costat bo de les coses en 
les situacions per les que la vida ens condueix. Això 
implicarà, sovint, canviar la nostra manera de pensar. 
Conten que dos viatjants de sabates arriben a un racó 
perdut de l’Àfrica. Al cap de poc temps el primer, 
desanimat, envia aquest informe a la seva central: “Aquí 
es impossible obrir mercat. Tothom va descalç. No hi ha 
res a fer. Torno tot seguit”. 
El segon tramet aquest missatge al que l’havia enviat: 
“Estigueu a punt per poder-me enviar un estoc 
important. Aquí hi ha enormes possibilitats de mercat. 
Aquí ningú fa servir sabates”. 
Ens hem d’animar. Sempre hi ha un angle sota el que 
certament hem oblidat d’enfocar la nostra situació. És 
l’angle de la perspectiva amb la que Déu mira les coses. 


