
comunitats de creients i apropar les diverses religions a la 

ciutadania per a una interacció positiva.  

AGENDA 

Dilluns 7 juny: Consell pastoral a les 21h. 

Divendres 11 juny: Eucaristia de la solemnitat del Sagrat 

Cor de Jesús a les 19.30h. 

Divendres 11-diumenge 13 juny: Recés Emaus per homes. 

 

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

- Han rebut el sagrament del baptisme en Marc Rios Nasarre i Lya 

Anahi Cardoso Ibarrola, el 29 de maig, i Kimberly Choez Giraldo, 

el 30 de maig. 

- El proper dissabte 12 de juny a les 17h celebrarem el sagrament del 

matrimoni a la parròquia de sant Miquel dels nuvis Concepció Furquet 

Morales i Rubén Bella Gutiérrez, veïns de Sant Feliu de Llobregat. 

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

Lluïsa Lozano Villanueva (+ 1 juny, 93 anys) 

Mercè Coll Guerrero (+ 1 juny, 52 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)  
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Santíssim Cos i Sang de Crist 
 

 

 

El dia abans de culminar el seu 

lliurament a Déu i als germans, 

morint a la creu, Jesús, durant l'últim 

sopar amb els seus deixebles, va 

voler deixar un memorial de la seva 

obra de salvació instituint 

l'Eucaristia. Durant la celebració, 

demana als deixebles que renovin 

aquell gest i aquelles paraules en 

memòria de la seva vida lliurada per 

amor. Amb les paraules "feu això en 

memòria meva", confia a la 

comunitat cristiana l'encàrrec de 

reunir-se per celebrar aquest misteri 

d'amor i comunió. L'Eucaristia és, 

per tant, per al cristià, el memorial 

de l'amor de Déu cap a cada ésser 

humà, que es manifesta en el 

lliurament del seu Fill Jesucrist. Al 

participar amb fe en la celebració  



eucarística ens unim profundament a Crist i rebem d'Ell la 

força i l'amor necessaris per a viure la nostra entrega 

generosa i servicial als germans. A cada Eucaristia, 

actualitzem sacramentalment aquest misteri d'amor, però un 

dia a l'any, el dia de Corpus Christi, ho fem amb una especial 

solemnitat. Per això, en aquesta jornada, l'Església celebra 

també el dia de la Caritat, ja que anunciem i celebrem amb 

profunda fe que de l'Eucaristia brolla la font de tot amor i 

santedat. En cada Eucaristia el Senyor ens convida a ser com 

el pelegrí de l'Evangeli que surt a la trobada de tants germans 

i germanes que deambulen per la vida, marcats per la foscor 

de la manca de sentit, de la manca d'una llar, de la solitud i 

fins i tot de les ganes de viure.  

VIDA DE LA COMUNITAT 

CÀRITAS INTERPARROQUIAL MOLINS DE REI.   

- Donatiu: Hem rebut 2.000€, part proporcional d’una 

donació que ha rebut Càritas Diocesana de l’empresa 

CIMENTS MOLINS. El nostre agraïment per aquest bonic 

gest en benefici de moltes famílies. 

- Llar Bonamich: Des de fa unes setmanes, Càritas ha 

organitzat un grup de voluntàries i persones residents a la 

casa amb la finalitat de facilitar l’aprenentatge de la llengua 

catalana i castellana a través de la conversa i fer un 

acompanyament en la seva inserció a la nostra realitat. 

- Pa amb oli solidari: Animats i amb ganes d’anar 

normalitzant el dia a dia, estem organitzant el tradicional PA 

AMB OLI amb un format adaptat a les actuals 

circumstàncies. El projecte on anirien destinats els donatius 

recollits és el ja presentat temps enrere per l’ONG EFFETA 

Madre Micaela de les germanes de la Doctrina Cristiana. Es 

tracta del CENTRO PARA ANCIANOS NECESITADOS de 

Nasca-Perú. En dates properes us facilitarem més 

informació. 

CAMPUS D’ESTIU SANT MIQUEL 

per infants de 7 a 12 anys  

amb excursions a la natura, jocs, pregària 

lloc: locals parròquia sant Miquel 

dies: 5 al 9 juliol (9h a 17h) 

preu: 50€ 

https://acortar.link/JOBY4 

Taula rodona “La diversitat religiosa, una riquesa per a 

Molins de Rei”: aquest dijous 10 de juny a la Federació 

obrera a les 18.30h. Hi participaran representants de les 

diverses realitats de Molins de Rei: el pastor de la comunitat 

evangèlica, l’iman de la comunitat islàmica i el rector de la 

comunitat parroquial. L’acte organitzat per l’ajuntament de 

Molins de Rei se celebra al voltant de l’exposició contra 

rumors. L’objectiu és donar a conèixer al diversitat religiosa 

a la nostra vila, posar en valor la tasca solidària de les 


