
AGENDA 

 

Diumenge 20. Ordenació diaconal del seminarista Joan 

Francesc Cortès a la catedral de Sant Feliu a les 18h. El nou 

diaca és fill de Mallorca i músic de professió. En aquesta 

darrera etapa de la seva formació vers el sacerdoci està 

residint a la parròquia-catedral de Sant Feliu. 

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

- El proper dissabte 19 de juny a les 18h a la parròquia de sant Miquel els nuvis 

Raul Cebrian Guadix i Vanessa Melgar Carrero, veïns de Sant Adrià del Besòs 

rebran el sagrament del matrimoni. Per molts anys! 

- Han rebut el sagrament del baptisme el passat cap de setmana 6 infants: els 

germans Noa i Alex Fuentes Bonilla, Ana Porras Bisbal dissabte 5 de juny. I 

Marco Fernández Guijarro, Joaquim Nebot Freixas i Alondra Valeriana 

González Sánchez diumenge 6 de juny. 

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

Esperanza Ramos Cabeza (+ 3 juny, 95 anys) 

Pilar Turón  Galán (+ 5 juny, 92 anys) 

Pere Benages Xambó (+ 7 juny, 88 anys) 
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El Sant Pare dedica la seva intenció de 

pregària del mes de juny a la bellesa del 

matrimoni, un viatge compromès de tota 

la vida en què "l'esposa i l'espòs no estan 

sols; els acompanya Jesús". El Papa 

destaca en aquesta intenció de pregària la 

bellesa del matrimoni i manifesta el desig 

que els joves que es preparen per al 

sagrament comptin amb el suport d'una 

comunitat cristiana. El matrimoni és una 

vocació, una resposta a la crida del 

Senyor, ja que  la decisió de casar-se i de 

crear una família és fruit del 

discerniment. Hem d'aprendre a estimar 

com estima Déu, per sempre. Crist no 

cessa de cuidar l'Església: l’estima 

sempre, la cuida sempre, com a si mateix. 

Com diu el Papa Francesc als joves que 

es preparen pel matrimoni: "per estimar 

cal molta paciència", però en aquest  



viatge de tota la vida, Jesús, rostre de l'amor del Pare, els 

acompanya.  

INTENCIÓ DEL PAPA FRANCESC 

Resem pels joves que es preparen per al matrimoni amb el 

suport d'una comunitat cristiana, perquè creixin en l'amor 

amb generositat, fidelitat i paciència 

M'APUNTO A RELIGIÓ", és el lema que ha llançat la 

Comissió Episcopal per a l’Educació i Cultura, adreçada 

a famílies amb fills i filles en edat escolar i a estudiants 

de secundària. Aquesta campanya vol impulsar la 

matriculació de l'assignatura de Religió Catòlica en el 

proper curs 2021-2022. Aquesta elecció aporta 

específicament el desenvolupament integral dels 

alumnes i les alumnes i a l'articulació de societats 

respectuoses amb la diversitat religiosa. 

VIDA DE LA COMUNITAT 

Megafonia. Recentment hem dut a terme una millora 

en el so al temple de sant Miquel. S’ha instal·lat una 

nova columna de so al mig de la nau central en 

paral·lel a la que ja hi havia. D’aquesta manera, amb 

les dos que hi ha a banda i banda del presbiteri, en 

total hi ha quatre. Igualment, s’ha hagut de canviar un 

amplificador que estava espatllat. El cost de la 

intervenció és de 4497,57€. 

Pa amb oli solidari. Complementant la informació 

anterior sobre el format adaptat de l’edició d’enguany 

comuniquem que es durà a terme el proper divendres 

25 de juny a les 20.30h a l’església parroquial de sant 

Miquel. L’acte consistirà en una conferència a càrrec de 

les germanes de la Doctrina cristiana explicant el seu 

projecte a Perú, complementada amb una projecció 

audiovisual. A continuació hi haurà un concert de 

guitarra a càrrec de Paco Moreno i  David Turró. Pots 

fer la teva aportació: 

- el dia de la conferència i concert 

- al despatx de Càritas 28 juny al 4 juliol  (18.30h-

19.30h) 

- Caixabank c/c ES07 2100 0620 2202 0031 2852  o 

Bizum 01696 (indicant Pa amb oli) 

Activitats d’estiu per infants 

sortida escolans 23-26 juny a Argentona 

campus estiu st. Miquel 5-9 juliol 9h a 17h 

colònies MIB 10-18 juliol a Guixeres 

colònies escolans 12-16 juliol a Tortosa 

Primeres comunions. Un grup de 27 infants rebran 

el sagrament de l’Eucaristia en dues tandes diumenge 

20 i 27 de juny a la parròquia de sant Miquel a les 

13.30h. Resem per aquests infants i les seves famílies! 


