
practicants, la peregrinació als Sants Llocs, fa que tornin a 

les seves vides totalment transformades. 

VIDA DE LA COMUNITAT 

Comiat. A mitjans del mes de juny la Carme Barberà deixa 

Molins de Rei per anar a viure a la residència del Carme a 

Sant Feliu de Llobregat que porten les germanes carmelites 

de sant Josep. Per aquest motiu volem acomiadar-la des de 

l’acció a gràcies a Déu el proper dissabte 5 de juny a 

l’Eucaristia de les 10h a la parròquia de sant Miquel.  

AGENDA 

Dilluns 31 maig. Rosari presidit pel papa Francesc en el 

darrer dia de la marató de pregària per la fi de la pandèmia a 

les 18h: https://www.youtube.com/watch?v=4Rb7_WdNlZY 

Diumenge 6 juny. Solemnitat de Corpus Christi, santíssim 

Cos i Sang de Crist. Col·lecta per Càritas diocesana. Acte 

eucarístic parròquia st. Miquel: 18.30h exposició Santíssim i 

rosari, 19h pregària personal, 19.45h vespres i benedicció. 

 **************************** 
Hem celebrat les exèquies, tot donant el condol a les famílies:  

Manolita Timonet Álvarez (+ 22 de maig, 85 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 
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Solemnitat Santíssima Trinitat 
 

 

La festa de la Santíssima Trinitat se 

celebra el primer diumenge després 

de Pentecosta. El Misteri de la 

Trinitat és el misteri central de la 

vida Cristiana. Ens mostra a un Déu 

que és família per la relació d’amor 

entre les tres Persones divines Pare, 

Fill i Esperit Sant, un Déu comunió. 

Ell ens reuneix al voltant de la Taula 

eucarística, se'ns fa únic aliment que 

ens dóna la veritable Vida. Un 

aliment Trinitari on brolla l'amor i 

se'ns revela en l'amor. Un amor que 

es converteix en servei amb i per als 

altres. Jesús que estima els altres per 

l'alegria mateixa d'estimar és reflex 

de la Santíssima Trinitat. L'amor 

veritable és il·limitat, però sap 

limitar per sortir a la trobada de 

l'altre, per ser lliure i respectar  



la llibertat de l’altre. Acollim aquesta solemnitat amb 

gratitud i confiança i tinguem un record per tants religiosos i 

religioses que són contemplatius, perquè la Santíssima 

Trinitat els vagi il·luminant en la pregària, enfortint en la 

seva missió, i sent comunió amb nosaltres a través de l'oració 

constant.  

L'oració i la Trinitat (fragments de la Catequesi del papa 

Francesc).“Cada vegada que en l'oració ens dirigim a Jesús, 

és l'Esperit Sant qui, amb la seva gràcia prevenient, ens atreu 

al camí de la pregària. L’Esperit Sant, la unció impregna tot 

el nostre ésser, és el Mestre interior de l'oració cristiana. És 

l'artífex de la tradició viva de l'oració. Certament hi ha tants 

camins en l'oració com orants, però és l'Esperit, el que actua 

en tots i amb tots. En la comunió en l'Esperit Sant la pregària 

cristiana és pregària a l'Església. Moltes vegades passa que 

nosaltres no resem, no tenim ganes de resar o moltes vegades 

preguem com “lloros” amb la boca però el cor està lluny. 

Aquest és el moment de dir a l'Esperit: "Vine, vine Esperit 

Sant, escalfa el meu cor. Vine i ensenyeu-me a resar, 

ensenyeu-me a mirar el Pare, a mirar el Fill. Ensenyeu-me 

com és el camí de la fe. Ensenyeu-me com estimar i sobretot 

ensenya-me'n a tenir una actitud d'esperança ". Es tracta de 

cridar a l'Esperit contínuament perquè estigui present en les 

nostres vides. És per tant l'Esperit qui escriu la història de 

l'Església i del món. Nosaltres som pàgines obertes, 

disponibles a rebre la seva cal·ligrafia. I en cada un de 

nosaltres l'Esperit compon obres originals, perquè no hi 

haurà mai un cristià completament idèntic a un altre. 

Escoltem l'Esperit, cridem a l'Esperit: "Esperit Sant, jo no sé 

com és el teu rostre - no el coneixem- però sé que tu ets la 

força, que tu ets la llum, que tu ets capaç de fer-me anar 

endavant i de ensenyar-me com resar. Vine Esperit Sant ".  

Plataforma Laudato si. El passat 25 de maig el papa 

Francesc va llençar aquesta iniciativa per implicar tot el món 

catòlic en un procés de conversió ecològica segons l’esperit 

de l’encíclica del mateix nom: “necessitem un nou enfoc 

ecològic que transformi la nostra forma d’habitar el món, els 

nostres estils de vida, la nostra relació amb els recursos de la 

Terra i, en general, la nostra forma de veure l’home i de 

viure la vida”. 

TERRA SANTA: L'Ultim Peregrí. El passat dia 21 de 

maig, a les sales Cinesa-Diagonal i també a Balmes 

Multicinemes, de la ciutat de Barcelona, va tenir lloc 

l'estrena d'aquest drama-documental, en que es reivindica la 

importància de la peregrinació, no només com una cosa 

valuosa a  títol individual, sinó imprescindible per a la 

supervivència dels cristians, ja que mostra la dramàtica 

situació d'aquests a Israel, durament afectada per la 

suspensió de la peregrinacions a causa de la pandèmia a 

Terra Santa. A través de testimonis de persones creients o no 


