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AGENDA 

Dimarts 29: Solemnitat de sant Pere i sant Pau. Eucaristia a 

les 19.30h. 

- Han rebut el Sagrament de la comunió el dia 20 de juny : 

Aleix Guixé Fernàndez; Aleix Subirach López; Alex Nuñez 
Serra; Anna Porras Bonilla; Dima Brichs Bascompte; Eva 
Huertas Jiménez; Júlia Sancho Fernández; Laia Papió Álvarez; 
Marc Rosselló Castelvell; Maria Xalma Yherla; Martín 
Mudarra Iglesias; Martina De L’Estal López; Natalia Huertas 
Jiménez; Sandra Hernández Sala i Valentina Cardona Gimeno. 

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

José María Méndez Torvisco (+ 19 juny, 68 anys) 

Carmen Martínez León (+ 20 juny, 87 anys) 

Paquita Grima Benito (+ 22 juny, 77 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 

27 de juny de 2021 Núm. 746 

diumenge XIII temps durant l’any (B) 

 

 

“La conversió pastoral de la comunitat 

parroquial al servei de la missió 

evangelitzadora de l’Església” és un nou 

document que convida a les parròquies a 

posicionar-se en clau missionera.  

Els canvis socials i culturals dels últims 

decennis han induït, a diverses Esglésies 

particulars, a reorganitzar la forma 

d'encomanar la cura pastoral de les 

comunitats parroquials. Això ha permès 

iniciar experiències noves, valorant la 

dimensió de la comunió i realitzant, sota 

la guia dels pastors, una síntesi 

harmònica de carismes i vocacions al 

servei de l'anunci de l'Evangeli, que 

correspongui millor a les actuals 

exigències de l'evangelització. La 

conversió pastoral és un dels temes 

fonamentals en la "nova etapa 

evangelitzadora" que avui l'Església està 

cridada a promoure, perquè les  



comunitats cristianes siguin centres que impulsin cada 

vegada més la trobada amb Crist. Per això, el Sant Pare 

indica: «Si alguna cosa ha d'inquietar santament i preocupar 

la nostra consciència, és que tants germans nostres visquin 

sense la força, la llum i el consol de l'amistat amb Jesucrist, 

sense una comunitat de fe que els contingui, sense un horitzó 

de sentit i de vida. Més que la por a equivocar-nos, espero 

que ens mogui la por a tancar-nos en les estructures que ens 

donen una falsa contenció, mentre fora hi ha una multitud 

famolenca i Jesús ens repeteix sense cansar-: "Doneu-los 

menjar vosaltres!" (Mc 6, 37) ». Com ens recorda el Papa 

Francesc, hem de ser creatius,  que significa buscar “camins 

nous”, o sigui buscar el camí perquè l'Evangeli sigui 

anunciat. És, per això, urgent involucrar tot el Poble de Déu 

en l'esforç d'acollir la invitació de l'Esperit, per dur a terme 

processos de "rejoveniment" de la cara de l'Església, i això 

requereix «cridar l'atenció sobre de dues falsificacions de la 

santedat que podrien desviar-nos de camí: el gnosticisme i el 

pelagianisme. Són dos heretgies que van sorgir en els 

primers segles cristians, però que segueixen tenint alarmant 

actualitat. El Papa Francesc convida a invocar «Maria, Mare 

de l'evangelització», perquè ens ajudi a dir el nostre" sí "a la 

urgència de fer ressonar la Bona Nova de Jesús en el nostre 

temps; que intercedeixi per nosaltres perquè puguem adquirir 

la santa audàcia de buscar nous camins perquè arribi a tots el 

do de la salvació». 

Crida per Myanmar i Dia Mundial del Refugiat: 

El passat diumenge, després de l’oració de l’Àngelus, el 

papa Francesc va unir la seva veu a la dels bisbes de 

Myanmar, intèrprets del crit de dolor d'una població provada 

també per la fam. "Que el cor de Crist -va dir- toqui els cors 

de tots, portant la pau a Myanmar. També va tenir unes 

paraules per el refugiats i  va convidar a mirar els que fugen 

de les guerres i la violència i a la seva valent resiliència "per 

fer créixer" una comunitat més humana " 

Vídeos sobre la família. Amb motiu de l’any de la família el 

sant Pare presenta els capítols de l’exhortació apostòlica 

Amoris Laetitia juntament amb famílies que donen testimoni 

d’alguns aspectes de la seva vida quotidiana. Cada mes, 

durant 10 mesos, el pontífex publica un vídeo amb una 

reflexió i el testimoni de famílies de tot el món. D’aquesta 

manera se’ns convida a rellegir el document i a redescobrir 

la família com un do, malgrat els problemes, obstacles i 

reptes que té al davant. Cada vídeo va acompanyat d’un 

subsidi pastoral dividit en 4 parts. Ja han sortit els tres 

primeres corresponents als mesos de març-maig, amb els 

següents temes: 1/caminar junts 2/la vocació de la família 

3/la família a la llum de la Paraula de Déu. Es poden 

visualitzar a:  


