
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Diumenge Segon de durant l’any          17 de gener de 2021 

                       10 de gener de 2021  “Rabí, on us allotgeu?” 
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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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Aquest petit diàleg ens mostra el que és la 
fe, més que molts discursos teològics.  
El primer pas per a arribar a la fe és buscar. 
Com Abraham, com els Mags. Qui no busca, 
mai es trobarà  amb Jesús. 
El segon pas no és buscar quelcom.  És bus-
car algú. Si un dia sentim que la persona de 
Jesús ens “toca”, és el moment de deixar-
nos agafar per ell, sense defenses ni reser-
ves. 
El tercer pas és que no es tracta de conèixer 
coses d’ell, sinó de sintonitzar amb ell,  
interioritzant les seves actituds fonamentals i 
experimentar que la seva persona ens fa bé i 
ens dóna forces i esperança per a viure.  
Però el quart i decisiu pas és viure com 
vivia ell, encara que sigui d’una manera 
pobre i senzilla. Creure en el que ell creia, 
donar importància al que ell en donava, mi-
rar la vida com ho feia ell. 
 

 

 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 del matí. 
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 
 
Han mort i hem pregat:  
Esteve Barbarà Ferrer, de 92 anys. 
Quimeta Hereu Freixa, de 93 anys. 

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 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 tar-
da. 
despatxparroquiesgirona@gmail.com 
 
Celebració del sagrament del perdó. 
Confessions.  
Abans de les misses i sempre que es      
demani. 

 

Entrem de ple en el temps ordinari de durant 
l’any. I encara que aquest any seguirem 
l’evangeli de Sant Marc, aquest segon diu-
menge encara respira Sant Joan. Es tracta de 
veure la vocació dels primers deixebles. Sens 
dubte que el que escriu l’evangeli d’avui, és el 
mateix protagonista del trobament amb Je-
sús: Joan. Diu que eren les quatre de la tar-
da. I recordar després de tants anys fins i tot 
l’hora, vol dir que va ser una trobada inobli-
dable. 
Davant el consell de Joan Baptista, dos deixe-
bles seus -Andreu i Joan- es posen a seguir 
Jesús en silenci. De cop i volta Jesús els diu: 
“Què voleu?”. Ells li digueren: ”Rabí”, que vol 
dir “mestre”, “on us allotgeu?” Jesús els res-
pon: “Veniu i ho veureu”. Ells hi anaren, veie-
ren on s’allotjava i es quedaren amb ell aquell 
dia. 
 
 



 

 

 

 
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  

 

 

   

  
 

 
 

 

  

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

Dissabte, 16  9:  Intenció particular 
20: Família Masachs Pont 19: Intenció particular 

Diumenge, 17 
 9:  Intenció particular (LL.) 
12: Família Noguer Planes 
20: Família Vilamitjana Pujol 

10’30: Delfí i Mercè 

Dilluns, 18  9:  Ramon Gimbernat Maroto 19: Família Ferrer 
Dimarts, 19  9:  Joan Negre i Ma Dolors Frigola 19: Francesc Bartomeu 
Dimecres, 20  9:  Ramon Pujol 19: Rosita Hurtado (Aniversari) 

Dijous, 21  9:  Miquel i Maria 19: Difunts 

Divendres, 22  9:  Alfons Sagrera 19: Família Pagés 

Dissabte, 23 
 9:  Narcisa Valls Mateu   
20: Família Bohigas Vidal  19: Lluís Boet Fabrellas (Aniversari)  

 

  

 

 
 
                                                       
 
       
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 
 

SENYOR, A QUI ANIREM? 
 
Un dia vam decidir pujar a la 
teva barca, confiar-te el timó. 
Des de llavors naveguem per 
la vida i escoltem sons diver-
sos, el soroll del tro que anun-
cia la tempesta, els cants de 
sirena que prometen paradi-
sos impossibles, el bramul 
d'un mar poderós que ens 
recorda la nostra fragilitat, les 
converses al capvespre amb 
diferents companys de viatge, 
els noms de llocs que encara 
no hem visitat, i els d'aquells 
llocs als quals no tornarem. 
 
De vegades ens sentim temp-
tats d'abandonar el vaixell, de 
canviar de ruta, de refugiar-
nos en la seguretat de la terra 
ferma. 
 
Però, Senyor, a qui anirem... 
si només tu pots ajudar-nos a 
posar proa cap a la terra de 
l'amor i la justícia? 
 

José María Rodríguez Olaizola, sj 
 
Pregària de la reunió telemàtica de 
catequistes del Mercadal, 14 gener 
2021 
 

UN COR QUE ESCOLTI 
 

A la proposta divina feta al rei Salomó “Diguem què vols 
que et doni”, el rei li va respondre “Feu al vostre servent 
la gràcia de saber escoltar” (cf 1 Re 3, 9). La versió he-
brea, més simple, però sempre més expressiva diu: “Doneu-
me un cor que escolti”. 
Saber escoltar, un cor que escolti... Avui dia, pràcticament, ja 
no tenim temps per escoltar. Ens és difícil apropar-nos al si-
lenci, amb calma i sense prejudicis, al cor de l’altre per escol-
tar el missatge que tota persona ens pot comunicar. Tenim 
massa problemes. Se’ns està oblidant l’art d’escoltar. 
L’art d’escoltar atentament, l’escolta activa, és una habilitat 
comunicativa clau que permet una veritable connexió amb els 
altres i unes relacions sòlides en tots els àmbits. 
Què és l’escolta activa? És escoltar i entendre la comunicació 
des del punt de vista de qui parla. Per tant, entra en joc una 
altra habilitat comunicativa: poder comprendre els sentiments 
de l’altre. I constitueix la peça angular que permet una comu-
nicació eficaç.  
“Saber escoltar”, a qui?. A Déu o als homes? Significativament 
el text original parla d’un “cor per escoltar”. 
Escoltar és una tasca important en la vida humana. Impres-
cindible. La paraula és una facultat de l’esser humà. En l’àmbit 
de la fe s’ha dit també que el creient és el qui escolta la 
Paraula de Déu. 
Els homes no som illes sinó que, per naturalesa, estem cridats 
a viure en una relació humana i cordial amb els altres. Això no 
es pot dur a terme sense una escolta-resposta seriosa, pro-
funda, autèntica... 
Són moltes les paraules i molts els ensenyaments de les Es-
criptures sobre la importància d’escoltar. És a través de 
l’escolta que l’ésser humà s’obre a una dimensió transcendent. 

David Salòria 


