
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

DIUMENGE 15 DE DURANT L’ANY   12 DE JULIOL DE 2020 

ALLIBERAR JESÚS (fragments) 

En el conclave de març de 2013, que va precedir a l'elecció de Francesc, el cardenal Bergoglio va 
fer intervencions interessants, alguna una mica curiosa i poc coneguda. 

En comentar el text d'Apocalipsi (3,20), on es diu que el Senyor és a la porta i crida, Bergoglio va 
afirmar que evidentment el text es refereix al fet que Jesús truca a la porta des de fora per 
entrar. Però va afegir que ell pensava en les vegades que Jesús truca des de dintre perquè el 
deixem sortir a fora.  

De ben segur, aquesta interpretació pot escandalitzar molts biblistes, però és una idea 
interpel·lant, perquè -com diu Bergoglio- l'Església autoreferencial pretén retenir Jesús dintre seu 
i no el deixa sortir (...). 

Jesús desitja sortir al carrer, no quedar-se presoner del passat, recórrer camins nous, trepitjar 
terra, anar a les fronteres, fer olor d’ovella, de pols, suor i llàgrimes, escoltar el clam del poble, 
dialogar, abraçar, besar, donar la mà, curar, beneir, dir paraules d’ànim, perdonar, consolar, 
anunciar el Regne, generar esperança i alegria, donar vida, ja que només ell posseeix l'Esperit 
sense mesura. 

Hem d'alliberar Jesús de tantes presons en les que l'hem tancat al llarg dels segles, recuperar la 
frescor del seu Evangeli, tornar a Galilea, escoltar la seva veu profètica contra els actuals 
hipòcrites i explotadors del poble, contra els nous mercaders del temple, tornar a recuperar el 
Jesús artesà de Natzaret, perillós i desconcertant, capaç de confiar en el seu Pare, de morir i 
ressuscitar. 

Però, alliberar Jesús no equival a afirmar "Jesús sí, Església no", sinó que implica formar una 
Església no autoreferencial, sinó en sortida, evangèlica, transparent amb sandàlies o descalça, 
pobre, missionera i pasqual, deslligada de tot poder temporal, compromesa en l'alliberament de 
les persones i de la creació, interpel·lada pel dolor de les víctimes, alegre amb l'alegria de 
l'Esperit (...). 

Bergoglio en el conclave de 2013 ja anunciava el seu futur full de ruta pastoral i l'estil d'una 
Església “en sortida”. Potser per això va ser elegit Papa i potser per això mateix d’altres el 
rebutgen avui. Però, el que sí és cert és que el Senyor continua trucant a la porta: vol entrar o 
vol sortir?                                                                                                  

                                                                                                                  Víctor Codina, sj 

 

 

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 vinent, 18 de juliol, a les 11 del matí. Presidirà la celebració el nostre bisbe Francesc. 
 

 

 

 



 

  

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, 11  9:  Pepita Bosch 
20: Josep 19: Carme Masó Palol  

Diumenge, 12 
 9:  Intenció particular   
12: Joan Paredes 
20: Pilar Sábat Arnau  

10’30: Diego i Margarida 

Dilluns, 13  9:  Família Canovas Boxa   19: Intenció particular.   
Dimarts, 14  9:  Joaquim Maynegre. Maria Masachs  19: Joan Puater Batlle      
Dimecres, 15  9:  Josep M. Arner. Francisca Guerre  19: Delfí i Mercè 
Dijous, 16  9:  Difunts Família Vila Puigdevall 19: Mare de Déu del Carme  
Divendres, 17  9:  Joan Riera Valls 19: Maria Pagés Coll 

Dissabte, 18  9:  Ma Montserrat Tarrés Ferrer 
20: Família Canovas Boxa 

19: Magdalena Petit Rosell 

 
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 

Festa de la Mare de Déu del Carme 
Dijous vinent, dia 16 

 
A les 7 de la tarda: celebració de la Missa cantada a la 
església parroquial de la Mare de Déu del Carme. 
Benedicció i entrega d’escapularis. 

De molt antic a la muntanya del Carmel (Palestina) s’hi 
establiren ermitans. Segons la tradició carmelitana uns 
homes piadosos, seguint la petja dels profetes Elies i 
Eliseu, abraçaren la fe cristiana. Aviat aixecaren un 
temple dedicat a la Verge Maria. Aquests religiosos 
s’anomenaren Germans del Mont Carmel i arribaren a 
Europa durant el segle XIII. Els mariners, abans de l’era 
electrònica, depenien de les estrelles per marcar el rumb 
en l’immens oceà. D’aquí ve l’analogia amb la Mare de 
Déu que, com estrella del mar, ens guia per les difícils 
agües de la vida, i ens mena al port segur, que és Crist. 

 


