
Diumenge 30. Solemnitat de la Santíssima Trinitat, Pare, 

Fill i  Esperit Sant. S’escau la jornada pro orantibus que 

consisteix en resar pels monjos i monges. Són persones 

consagrades a l’oració que cada dia resen per nosaltres des 

del silenci dels monestirs. Aquest dia nosaltres resem per 

elles. 

************************** 

- Han rebut el sagrament del baptisme Erika Catalin Soria, 

Xavi Carod Campderrós i Evelyn Ailyn Estigarribia 

Velàzques el passat 16 de maig. 

- Hem celebrat les exèquies, tot donant el condol a les 

famílies:  

Carme Corbera San Salvador (+ 11 maig, 90 anys) 

Francisco Fernández Mora (+ 12 maig, 71 anys) 

Teresa Aguacil Sánchez (+ 14 maig, 86 anys) 

Yolanda Burgos González (+ 14 maig, 50 anys) 

Encarnación  López Sánchez (+ 18 maig, 88 anys) 

 
 
 
 

 
 
 
 

Codi Bizum  per donatius parròquia Sant Miquel:01696 
número compte corrent ES07 2100 0620 2402 0006 2591 

PARRÒQUIES DE MOLINS DE REI 
(St. Miquel Arcàngel – St. Bartomeu de la Quadra) 
Despatx parroquial: dilluns i divendres de 18 a 20 h. 
Despatx de Càritas: dimecres de 10 a 12 h. 
Plaça de l’església, 1 (St. Miquel)  
08750 Molins de Rei. Tel-Whatsapp  93 668 18 39 

23 de maig de 2021 Núm. 741 

solemnitat de la Pentecosta 

 

Aquest diumenge l'Església celebra la 

Pentecosta, que és la vinguda de l'Esperit 

Sant als apòstols. La festa de la Pentecosta 

és com el "aniversari" de l'Església. 

L'Esperit ant davalla sobre aquella 

comunitat naixent i temorosa, infonent-hi 

els seus set dons, donant-los el valor 

necessari per anunciar la Bona Nova de 

Jesús; per preservar-los en la veritat, com 

Jesús ho havia promès (Jn 14,15); per 

disposar-los a ser els seus testimonis; per 

anar, batejar i ensenyar a totes les nacions. 

Aquest va ser el camí dels apòstols el dia 

de Pentecosta: es van deixar envair per la 

profunditat que dóna l'Esperit Sant i no es 

van fer enrere davant la persecució. I això 

els va mantenir forts, serens, amb capacitat 

de fer obres grans com així se'ns manifesta 

en el seu camí d'evangelització. «La pau us 

deixo» és un camí, el de la pau de Jesús, 

que no està en  



allunyar-nos dels problemes del moment, sinó en dòcils a 

l'Esperit Sant. És el mateix Esperit Sant que segueix 

davallant sobre els que creiem que Crist va venir, va morir i 

va ressuscitar per nosaltres; sobre els qui sabem que som part 

i continuació d'aquella petita comunitat ara estesa per tants 

llocs; sobre els qui sabem que som responsables de seguir 

estenent el seu Regne d'Amor, Justícia, Veritat i Pau entre els 

homes. Contemplem a una Església en marxa, homes i dones 

que són cridats pel Senyor i enviats a anunciar l'Evangeli i a 

ser testimonis d'Ell enmig d'aquest món.  

ELS SETS DONS DE L’ESPERIT SANT 

SAVIESA. El do facilita contemplar amb simpatia allò que 

és Transcendent, sabent apreciar els béns celestials, per 

damunt de tot allò terrenal. 

ENTENIMENT. Enteniment per a comprendre la Paraula 

revelada i aprofundir en el seu contingut. El do suposa tenir 

sentit de Fe, que guiï en les opcions concretes. 

CIÈNCIA. Il·lumina la consciència en els moments clau de 

la vida. Evita l'exaltació d'allò que està de moda, però que 

manca d'autèntic valor humà i religiós. 

CONSELL. Enriqueix la prudència, virtut cardinal. És 

recolzament, ajuda, bon company per als moments en què les 

passions envaeixen l'ànima. 

PIETAT. Guareix la duresa de caràcter i obre el cor a la 

tendresa davant el Pare del cel. Com a conseqüència de la 

nostra filiació divina ens duu a tractar els homes com a 

germans. 

TEMOR DE DÉU. Ens dona respecte per Déu. Presentar-nos 

amb esperit contrit, sense altivesa, ni exigències. Ens ajuda a 

entendre que la fidelitat exigeix renúncies i ens esperona a 

acceptar-les amb serenitat i lleialtat.  

FORTALESA. Força sobrenatural, per damunt de la força 

humana, per a vèncer les dificultats. Tots som temptats, però 

aquest do de l'Esperit ens facilita la victòria.     

AGENDA 

Rosari familiar. Diumenge 30 de maig amb motiu del mes 

de Maria convidem les famílies a visitar la Mare de Déu de 

la Salut a l’ermita del Papiol. A les 16.30h sortida des de la 

parròquia de st. Miquel en vehicle particular fins El Papiol i 

després fer camí a peu des del poble fins a l’ermita. 

Campus d’estiu per infants. Convoquem els infants a 

participar en aquesta activitat lúdica que tindrà lloc del 5 al 9 

de juliol pels matins al local parroquial. 


