
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

DIUMENGE 14 DE DURANT L’ANY    5 DE JULIOL DE 2020 

LES ESPIGUES ORGULLOSES 

En un camp de blat, gairebé totes les 
espigues estaven inclinades cap al terra. 
Només algunes estaven dretes, i 
miraven amb orgull el cel, la gent que 
passava pel camí i les altres espigues 
companyes. “Som les millors” - se sentia 
que deien. “No vivim doblegades, no 
inclinem la nostra esquena davant de 
ningú, igual que unes esclaves. 
Dominem la situació!” Però el vent, que 
sap molt del que passa en els camps de 
blat, va somriure i va dir: “Clar que 
estan ben dretes, és veritat... Perquè 
estan buides! No han produït cap fruit, i 
no serviran de res”. 

També pot haver-hi persones -i n’hi ha- 
que mai no s’inclinen, que mai no 
cedeixen, que “dominen la situació”, i 
que es permeten mirar els altres amb 
superioritat. La pregunta és: ¿són més 
persones que els altres?, ¿Tenen en el 
seu interior algun fruit que valgui la 
pena -alegria, felicitat autèntica-, o 
estan buides? Que no ens sàpiga greu 
cedir, acostar-nos als més senzills i 
inclinar-nos davant d’ells, perquè la 
nostra persona no perdrà importància, 
al contrari: guanyarà valor, perquè 
creixerà en humanitat.   

(Adaptat per Pep Alamán) 

 

“Us enalteixo, Pare, Senyor del Cel i 
de la terra, perquè heu revelat als 
senzills tot això que heu amagat als 
savis i als entesos” (Mateu 11, 25) 

 

 

PREGÀRIA PER AL TEMPS D’ESTIU 

Gràcies, Senyor, per l’estiu, època de collita, 
que ens demostra que aquell que s’esforça amb fe 
 i constància sempre obté bons fruits. 
 
Recorda’ns però, que nosaltres 
només som administradors 
i que els dons rebuts 
també han de beneficiar els altres. 
 
Fes que no ens enfonsem pels fracassos 
que hàgim pogut tenir, 
que sapiguem considerar-los únicament com allò 
que són: oportunitats de creixement. 
 
Dona’ns impuls per seguir lluitant 
per tal que els dons 
que ens has donat no restin estèrils. 
 
Fes, Senyor, que sapiguem dedicar temps 
a la nostra parella i als nostres fills: 
que no desaprofitem l’ocasió 
per parlar-hi més, per fer coses junts, 
per estimar-nos més sincerament. 
 
Que sapiguem també augmentar la nostra cultura, 
fer noves amistats i que no oblidem aquelles 
persones que ens necessiten. 
 
Fes, Senyor, que sapiguem aprofitar l’estiu 
per “carregar bateries” i així poder començar el 
nou curs amb més il·lusió i renovada esperança. 
 
Ajuda’ns a mantenir el propòsit de seguir 
“sembrant” bondat i estimació al nostre entorn, 
fermament convençuts que, tard o d’hora, aquesta 
sembra dona fruit. 
 
Eixampla, Senyor, els nostres horitzons: 
no permetis que ens conformem amb la nostra 
mediocritat, fes-nos ben conscients que hem nascut per 
a “coses grans”. 
 
Finalment, et demanem que sapiguem descobrir-te 
present en la nostra vida, sempre ajudant-nos, sempre 
estimant-nos. Gràcies Senyor! 

P. Lluís Armengol i Bernils SJ. 

 

 



 

  

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, 4  9:  Isabel Bellsolà 
20: Narcís (Aniversari)      19: Ramon Bru Forners 

Diumenge, 5 
 9:  Família Valls Mateu 
12: Anna Planellas (Aniversari)  
20: Pilar Sàbat 

10’30: Vicent de Paul Emani 

Dilluns, 6  9:  Família Bartra Dilmé 19: Família Pérez Pagés  
Dimarts, 7  9:  Joaquim Maynegre i Maria Masachs 19: Francesc Bartomeu      
Dimecres, 8  9:  Família Valls Mateu  19: Rosa Boxa 
Dijous, 9  9:  Família Vila Puigdevall 19: Enriqueta Burch Masó 
Divendres, 10  9:  Josep Maria Arner i Francisca Guerre 19: intenció particular 

Dissabte, 11  9:  Pepita Bosch 
20: Josep 

19: Carme Masó Palol 

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 

 
Han mort i hem pregat: 
Sergi Despuig Figueras, de 39 anys. 
Pilar de Fonsdeviela Colomer, de 91 anys. 
Anny Soler García, de 80 anys. 
 
Missa exequial: 
Mn. Francesc Planella i Arnau 
Col·laborador de les parròquies del Carme i del 
Mercadal. Morí a Girona el passat 19 de març. 
I la seva germana Maria Planella morí també a Girona, 
el dia 14 d’abril. 
La missa exequial pels dos germans tindrà lloc a la 
parròquia de Santa Susanna del Mercadal el dissabte 18 
de juliol, a les 11 del matí. Presidirà la celebració el 
nostre bisbe Francesc. 


