
l'actuació musical a càrrec dels guitarristes, Paco Moreno i 

Dani Turró. Gràcies a tots per la vostra solidaritat i 

col·laboració! Tots els donatius recollits al llarg d'aquesta 

setmana i també el dia de la presentació del projecte,  seran 

lliurats a les Germanes de la Doctrina Cristiana, per el seu 

projecte a Perú. 

AGENDA 
De dilluns 5 a divendres 9 campus d’estiu sant Miquel 
organitzat per joves voluntaris de la comunitat parroquial. 

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

- Han rebut el Sagrament de la comunió el dia 27 de juny:  

Anna Ramírez Jiménez, Arnau González Sáez, Carla Ramírez 
Jiménez, Chloe Rodríguez Martínez, Daniela Polonio González, 
Desiderio Boriko Saka, Júlia Buendía Costa, Laia Sanllehí 
Enrich, Laura Castillo Lucas, Lucas Ferreira Barrios, Noa 
Fuentes Bisbal i Xavier Cano Zayas. 

- Han rebut el Sagrament del Bateig Álex Navarro Soto el 
26 de juny; Hana Fuentes Bisbal i Cristian Polonio 
González el 27 de juny.  

- Hem celebrat les exèquies, tot donant el condol a les 
famílies de Paquita Grima Benito (+ 22 juny, 77 anys). 
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El papa Francesc ha fet públic aquest 

dimarts 22 de juny de 2021 el seu 

Missatge per a la Primera Jornada 

Mundial dels Avis i de la Gent Gran que 

se celebrarà cada any el quart diumenge 

del mes de juliol, al voltant de la 

festivitat de Sant Joaquim i Santa Anna 

(avis de Jesús). En aquesta ocasió serà el 

proper 25 de juliol. "Jo estic amb tu cada 

dia" és el lema triat per a aquesta jornada, 

que vol ser promesa de proximitat i 

esperança que joves i grans poden 

expressar-se mútuament. De fet, no 

només els nets i els joves estan cridats a 

ser presents en la vida de la gent gran, 

sinó que la gent gran i els avis tenen 

també una missió d'evangelització, 

d'anunci, de pregària i de guia dels joves 

a la fe. "L'Esperit Sant suscita encara 

avui a la gent gran pensaments i paraules  



de saviesa: la seva veu és preciosa perquè canta les lloances 

de Déu i guarda les arrels dels pobles. La vellesa és un 

present i els avis són la baula entre les generacions, per 

transmetre als joves experiències de vida i de fe. Sovint 

oblidem els avis i aquesta riquesa de preservar les arrels i 

transmetre-les. És important que els avis estiguin amb els 

nets i que els nets es trobin amb els avis, perquè —com diu 

el profeta Joel— els avis somiaran enfront dels seus nets, 

tindran il·lusions (grans desitjos), i els joves, prenent forces 

dels seus avis, aniran endavant, profetitzaran. 

 ¿Quina és la nostra vocació avui, a la nostra edat? Custodiar 

les arrels, transmetre la fe als joves i tenir cura dels petits. 

No ho oblidin.(Missatge sant Pare) 

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

INDULGÈNCIA PLENÀRIA. Amb motiu de la Jornada 

per els Avis i Gent Gran, es concedeix la Indulgència 

Plenària, en les condicions habituals (confessió sacramental, 

comunió eucarística i oració per les intencions del Pontífex), 

als avis, a la gent gran i a tots els fidels que, moguts per un 

veritable esperit de penitència i caritat, participin en les 

celebracions que es faran arreu del món, el 25 de juliol de 

2021 

 

COMPROMESOS AMB ALLEUJAR EL PATIMENT I 

LA CURA DE LA VIDA: Les institucions religioses 

dedicades a l'assistència sanitària, han manifestat, després de 

l'entrada en vigor aquest 25 de juny de la Llei de l'Eutanàsia, 

que és un dany irreparable accelerar la mort, per acció o 

omissió, a qualsevol persona a la fi de la seva vida o en 

situació de greu discapacitat. Aquestes institucions religioses 

sanitàries, ofereixen a canvi la seva hospitalitat, capacitat 

d'acompanyament i cura, sempre respectant i promovent la 

seva inalienable dignitat humana. Això implica no pretendre 

allargar la vida ni tampoc escurçar irresponsablement o 

provocar la mort. Quan sigui necessari, s'administrarà la 

sedació pal·liativa correctament indicada i amb consentiment 

del pacient, comprometent a alleujar i superar el sofriment i 

la desesperança que es puguin trobar. Per accedir al 

manifest: https://confer.es/476/activos/texto/9234-

manifiesto-sobre.pdf 

   VIDA DE LA COMUNITAT 

El passat 25 de juny, va tenir lloc el tradicional “Pa amb oli 

solidari”, organitzat com cada any, per Càritas 

Interparroquial de Molins de Rei, enguany adaptat a les 

noves normes sanitàries. L'acte, va comptar amb la presència 

de les germanes de la Doctrina Cristiana, i l'ONG Effeta, 

Mare Maria Micaela, que van presentar el projecte solidari 

d'un Centre d'avis necessitats a Nasca (Perú), un col·lectiu 

molt vulnerable que a part de la pobresa pateixen 

discriminació per la seva vellesa. L'acte va finalitzar amb 


