
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

DIUMENGE 16 DE DURANT L’ANY    19 DE JULIOL DE 2020 

ENTRE LA INTRANSIGÈNCIA I LA 
TOLERÀNCIA 

M’explicava un meu amic que, en altre temps, 
havia estat molt intransigent. Tractant-se del 
comportament dels altres, sempre hi trobava 
defectes. Res no li semblava bé, tot s’hauria 
hagut de corregir. En canvi es pensava que ell 
tot ho feia bé, que el seu comportament era 
d’una perfecció total. 

En una ocasió, trobant-se en una reunió en la 
qual es comentaven comportaments aliens, ell 
va expressar una opinió molt tolerant, d’una 
gran comprensió envers l’actitud d’unes 
persones. Encara no entén com va sortir de la 
seva ment aquella opinió tan diferent a la que li 
era usual. El que presidia la reunió li digué: “És 
que de persones tolerants i comprensives com tu 
no n’hi ha gaires”. L’home quedà sorprès de què 
l’haguessin jutjat ser d’una manera tant diferent 
com fins aquell moment havia estat la seva 
manera de ser. I va creure que potser valdria la 
pena de, en un futur, procedir d’acord amb 
aquell criteri. I des d’aquell dia s’esforçà a mirar 
el comportament del pròxim amb tolerància, 
comprensió i amplitud de mires. I d’aquesta 
manera donaria la raó a aquella definició que 
havien aplicat al seu comportament, tan diferent 
a com havia estat en el passat. I també mirà 
amb més rigor el propi comportament per tal de 
poder corregir els propis defectes. 

I aviat comprovà que, amb aquesta nova actitud 
de comprensió i tolerància, se sentia més satisfet 
que amb l’anterior d’intransigència i intolerància. 

Enric Mirambell 

 

 

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, amb motiu de la pandèmia, 
està previst fer-ho els diumenges 4, 11 i 18 
del proper mes d’octubre. 
 
Camins del Paradís 
La funció es farà el dimecres vinent, dia 22 
de juliol, a 2/4 de 8 del vespre a l’església 
del Mercadal. 
Organitza: Amics de la Sardana 
Terranostra. 
 
Millora de la megafonia de l’església 
del Mercadal. 
Aquesta setmana s’ha reforçat la 
megafonia de l’església del Mercadal amb 
la instal·lació de dues noves columnes auto 
amplificades. 
Aquesta millora ha tingut un cost de 
6.000,00 euros. 

 

 



 

  

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, 18  9:  Ma Montserrat Tarrés Ferrer  
20: Família Cánovas Boxa     19: Magdalena Petit Rosell 

Diumenge, 19 
 9:  Dolors Muntada 
12: Pilar Sàbat Arnau   
20: Gode Segura (Tercer Aniversari) 

10’30: Mare de Déu del Carme   

Dilluns, 20  9:  Carme Prat 19: Difunts 
Dimarts, 21  9:  Família Masachs Pont 19: Francesc Bartomeu      
Dimecres, 22  9:  Josep Maria Martínez Prat 19: Joan Cabarrocas  (Aniversari) 
Dijous, 23  9:  Narcisa Valls Mateu 19: Herminia Saló 

Divendres, 24  9:  Josep Maria Arner   
      Francisca Guerre 

19: Intenció particular 

Dissabte, 25 
 9:  Santiago Pérez Rodeja 
      Josep Pérez Rodeja  
20: Família Maynegre Fullà 

19: Llorenç Roqueta Davesa 

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 

Ha rebut el sagrament del Baptisme: 
Bruno Viñals Lama. 
 
Han mort i hem pregat: 
Nuri Yglesias Cruz, de 80 anys. 
Mn. Francesc Planella Arnau, de 82 anys. 
Maria Planella Arnau, de 80 anys. 

Gràcies, Senyor, perquè vetlles per tots nosaltres. Ets 
indulgent i bo, compassiu i benigne, ric en l’amor. Ens 
dones l’oportunitat de deixar créixer la teva Paraula dins 
nostre, per tal que la reconeguem, i ens adonem dels 
bons fruits que produeix i, així, rebutgem tot el que és 
dolent, les actituds malicioses que poden semblar 
inofensives, però que acaben donant fruits dolents. 


