
 AGENDA 

Dijous 24. Solemnitat de sant Joan Baptista: Missa a les 

19.30h. I com cada dijous hi haurà adoració eucarística a la 

capella del Santíssim de 7.30h a 19.30h. 

Divendres 25. Pa amb oli solidari al temple parroquial de 

sant Miquel a les 20.30h. El projecte a favor dels ancians 

serà presentat per les mateixes germanes de la Doctrina 

cristiana que el duen a terme al Perú. 

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

- Han rebut el sagrament del baptisme 3 infants: Martí Ruiz Soto, 

Carla Torras Carpio i Virgil-Luís Mendoza Cabrales el 13 juny. 

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

Trinidad Paredes Calabaza (+ 10 juny, 85 anys) 

Paquita Martínez Latorre (+ 11 juny, 89 anys) 

Teresa Canalias Martí (+ 13 juny, 75 anys) 

Marcel·lí Roca Burdó (+ 13 juny, 84 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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diumenge XII temps durant l’any (B) 

 

 
 

El papa Francesc ha definit la solemnitat 

del Sagrat Cor de Jesús, que celebrem 

aquest mes de juny,  com  “la festa de 

l’amor”, d’un “cor que ens ha estimat 

molt”. El nostre Déu “es fa proper per 

amor, camina amb el seu poble i en 

aquest camí arriba fins a un punt que és 

inimaginable. Mai no es pot arribar a 

pensar que el Senyor mateix es faci un de 

nosaltres... Camina amb nosaltres, es 

queda amb nosaltres, es queda amb la 

seva Església, es queda en l’Eucaristia, es 

queda en la seva Paraula, es queda en els 

pobres, es queda amb nosaltres caminant. 

I aquesta és la seva proximitat: el pastor 

al costat del seu ramat, de les seves 

petites ovelles, que coneix una a una”.  

I la tendresa! El Senyor ens estima amb 

tendresa. El Senyor coneix la bona 

ciència de les carícies, aquella tendresa  



de Déu. No ens estima amb les paraules. Ell s’apropa –

proximitat- i ens dóna aquell amor amb tendresa. El papa 

subratlla que l’amor ha de “ser proper al proïsme”, ha de ser 

“com el del bon samarità”.I nosaltres, com podem tornar tot 

aquest amor al Senyor? “Estimant-lo”, sent “propers a Ell”, 

“tendres amb Ell”. Més difícil que estimar Déu és deixar-nos 

estimar per Ell! La manera de retornar tant amor és obrir el 

cor i deixar-nos estimar.  

Senyor jo et vull estimar, però ensenya’m aquesta difícil 

ciència, el difícil costum de deixar-me estimar per Tu, de 

sentir-te proper i de sentir-te tendre! 

LA PREGARIA VOCAL. La pregària és diàleg amb Déu i 

cada criatura, en algun sentit, “dialoga” amb Déu. La 

primera oració humana és sempre una recitació vocal. Primer 

es mouen sempre els llavis. Tot i que tots sabem que resar no 

significa repetir paraules, no obstant això la oració vocal és 

la més segura i sempre es pot practicar. La pregària vocal és 

un component indispensable de la vida cristiana. Als 

deixebles, atrets per la pregària silenciosa del seu Mestre, els 

ensenya una oració vocal: el Pare Nostre. En aquesta oració 

hi és tot. Tots hauríem de tenir la humilitat d’alguns ancians 

que, a l’església, potser la seva oïda ja no és gaire fina, 

reciten a mitja veu les pregàries que van aprendre de petits, 

omplint la nau de xiuxiueigs. Aquesta oració no pertorba el 

silenci, sinó que testimonia la fidelitat al deure de resar, 

practicat durant tota la vida, sense fallar mai. Aquests que 

preguen amb pregària humil sovint són els grans intercessors 

de les parròquies: Només Déu sap quan i quant el seu cor 

estava unit a les pregàries recitades: segurament aquestes 

persones han hagut d’enfrontar-se a nits i moments de 

buidor. Però sempre es pot mantenir fidel a la pregària vocal. 

És com una àncora: aferra’t a la corda per quedar-te allà, 

fidel, passi el que passi. 

Col·lecta Corpus Christi a favor de Càritas diocesana: 

723,97€. Gràcies per la vostra generositat! 

NO NOMES ALMOINA, SINÓ JUSTICIA. “L’almoina 

és ocasional, mentre que el compartir és durador. La primera 

corre el risc de gratificar a qui la realitza i humiliar a qui la 

rep; el segon reforça la solidaritat i posa les bases necessàries 

per assolir la justícia. Pels cristians, hi ha un vincle 

inseparable entre Jesús, els pobres i l'anunci de l'Evangeli. 

Els pobres són veritables evangelitzadors perquè van ser els 

primers a ser evangelitzats i cridats a compartir el seu Regne. 

Els pobres de qualsevol condició i de qualsevol latitud ens 

evangelitzen, perquè ens permeten redescobrir de manera 

sempre nova els trets més genuïns de la cara del Pare". (papa 

Francesc) 


