
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

DIUMENGE 17 DE DURANT L’ANY    26 DE JULIOL DE 2020 

 

 

 

Volem sembrar 
Justícia 

 
Senyor, que sapiguem 
descobrir el tresor del 
Regne en la vida de cada 
dia. 
 
Que descobrim que el 
millor tresor és la pau de 
consciència, la reconcilia-
ció amb un mateix i amb 
els altres. 
 
Que agraïm el tresor 
d'haver trobat el sentit a 
la vida. 
 
Volem ser generosos i 
viure el do de l'amistat.  
 
Volem sembrar justícia i 
no limitar-nos a sofrir 
amb amarguesa el mal 
que ens aparta dels al-
tres. 
 
Senyor, creiem que la 
teva Paraula tindrà com-
pliment: «Tot acabarà 
bé». 
 
Estem en bones mans. 
Volem sembrar amb con-
fiança. El mal no té pas la 
darrera paraula. 
 

"La Missa de cada dia",           
de  l'Editorial Claret. 

 

 

Aquelles i aquells que ja som 
grans 

Tots els que ja ens hem fet grans, 
estem patint els efectes, 
que ens toquen anar passant, 
per aquest virus infecte. 
 
De tot el llarg temps confinats, 
sigui sols o en parella, 
amb un parent o amistat, 
allà on viu ell o ella. 
 
A una casa o un pis, 
hotel o residència, 
a l’estranger o al país, 
o a sota les estrelles. 
 
Uns us hi haureu avorrit, 
altres us haureu enfadat, 
o tal vegada divertit, 
o un xic de tot, barrejat. 
 
Ens diuen persones de risc, 
però això cal matisar-ho, 
no és de risc, sinó en risc; 
és bo puntualitzar-ho. 
 
Que van fer per evitar-ho? 
Mireu-vos les defuncions, 
que feien esgarrifar-nos, 
en veure-hi sortir tant noms. 
 
Molts a les residències, 
alguna cosa ha fallat, 
front l’alt nombre de pèrdues, 
que és del tot exagerat. 

 

 
Essent gent de risc com diuen,                                    
no estaven prou  preparats,                                  
paraules soles no curen,                                               
això ha quedat demostrat. 

Uns altres  ho han passat sols,                                                 
o molts,  en un pis petitó;                                                                       
n’hi ha hagut de tots colors,                                                           
podríem dir-ne un piló. 

Per tant amigues i amics,                                    
aquells que hem tingut la sort,                                  
de poder superar el risc,                                           
ha sigut fruit de  l’esforç. 

Res no ha sigut  ben senzill,                                                 
però, mirat en positiu,                                                      
hem trampejat bé el perill,                                        
i l’important, estem vius! 

El virus encara corre,                                                           
sens obren grans interrogants;                                 
hem aguantat fins ara,                                                         
molt serà no anar tirant. 

Aquells que tenim fills i nets,                                                    
també hem de pensar en ells,                                                  
i si veiem que tots van fent,                                                         
ho tenim tot, que més volem.                                                                                                                       

Lluís Torner i Callicó  
 Girona, juliol 2020 

Camins del Paradís 

Dimecres passat, a l’església del Mercadal el rapsode i tenora Valentí Maymó ens va convidar a 
un espectacle singular. Es posà a la pell del poeta Mn. Jacint Verdaguer, tot parlant de la seva 
vida i recitant, de manera emocionant, alguns dels poemes del folguerolenc. 

L’espectacle començà amb l’arribada de Mn. Jacint Verdaguer al Paradís després de la seva mort. 
Allà, buscant la mare, que li va ensenyar les cançons de la infantesa, ens va fer sentir la cançó 
del Paradís, que interpretà a la tenora. 

 

 



 

  

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

19: Llorenç Roqueta Davesa 

Diumenge, 26 
 9:  Família Vila Puigdevall 
12: Jaume Gauchia   
20: Per la Salut d’Emir Alberto Romero 

10’30: Família Ferrer   

Dilluns, 27  9:  Maria Pagés Coll 19: Socorro Gómez Robles 
Dimarts, 28  9:  Joan Paredes 19: Francesc Bartomeu      
Dimecres, 29  9:  Família Vila Puigdevall 19: Família Figueras 

Dijous, 30 
 9:  Jose M. Arner i Francisca Guerre 
20: Conxita Ros Ribugent (missa de 
    comiat) 

19: Família Ribas 

Divendres, 31  9:  Família Vila Puigdevall 19: Intenció particular 

Dissabte, 1  9:  Agustí Torrent i Narcisa Barris 
 20: Família Bohigas Vidal 

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: 
Joel Rabasseda Girbau. 
 
Ha mort i hem pregat: 
Joan Negre Roca, de 86 anys. 

Ampliació de l’equip de megafonia de l’església 
del Mercadal 

 
Aquestes setmanes passades hem pogut constatar que 
l’ampliació de l’equip de megafonia de l’església del Mer-
cadal ha ajudat a millorar l’audició. Dues columnes no-
ves auto amplificades amb un cost de 6.000 euros han 
reforçat considerablement aquesta instal·lació.  
 
També, hem estrenat uns ventiladors demanats repeti-
des vegades per persones que participen habitualment a 
les celebracions. 


