
desemparat. Durant l’acte, que van comptar amb 

l’assistència de representants del govern municipal, i la 

setmana posterior, gràcies a la generositat i col·laboració 

dels feligresos, s’han recaptat 1423,73 euros, que seran 

lliurades a la ong Effeta Madre Micaela que gestiona el 

centre d’ancians.  Una frase que ho resumeix tot“ Als nens 

tendresa, als ancians amor”. 

AGENDA 

Divendres 16. Festa de la Mare de Déu del Carme. Missa a 

les 19.30h i imposició de l’escapulari. 

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

 
Hem celebrat les exèquies, tot donant el condol a les 
famílies de:  
 
Joan Ventura Guibernau (+ 29 juny, 77 anys) 
Jaume Garriga Pujol (+ 30 juny, 68 anys) 
Miquel Pedrerol Torelló (+ 1 juliol, 83 anys). 
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 En aquest mes de juliol, el Sant Pare fa 

una crida a convertir-nos en "arquitectes 

del diàleg" i en "arquitectes de l'amistat" 

per solucionar els conflictes i les causes 

de divisions que existeixen a la societat i 

entre les persones..."Només a través del 

diàleg és possible fugir de les 

polaritzacions constants i de l'enemistat 

social que destrueix tantes relacions", 

afirma el Pontífex. En aquest context, el 

papa Francesc, demana resar per 

construir el bé comú amb homes i dones 

que es donen la mà l'un a l'altre, i en 

especial, sempre del costat dels més 

pobres i vulnerables. En el món d'avui, 

destaca Francesc, "una part de la política, 

la societat i els mitjans s'entesten a crear 

enemics per derrotar en un joc de poder". 

Per això, cal "construir l'amistat social 

tan necessària per a la bona convivència". 

En la seva intenció de juliol reforça  



 

aquesta idea reivindicant el diàleg com la gran oportunitat 

"per mirar la realitat d'una manera nova, per viure amb 

passió els desafiaments de la construcció de el bé comú". En 

les diferències pot haver riquesa, però si no hi ha diàleg 

podem deixar que es transformin en hostilitat, amenaça i 

violència. "Venim de terres llunyanes, tenim diferents 

costums, color de pell, idiomes i condició social; pensem 

diferent i fins i tot vam celebrar la fe amb ritus diversos. I res 

d'això ens fa enemics, a canvi, és una de les nostres majors 

riqueses. 

Viatge Apostòlic a Hungria i Eslovàquia 

Com ha anunciat el Sant Pare en l’Àngelus del diumenge 

passat, per invitació de les autoritats civils i de les 

Conferències Episcopals, el diumenge 12 de setembre de 

2021, el Papa Francesc viatjarà a Budapest amb ocasió de la 

Santa Missa conclusiva del 52è Congrés eucarístic 

Internacional; posteriorment, del 12 al 15 de setembre de 

2021, viatjarà a Eslovàquia, visitant les ciutats de Bratislava, 

Prešov, Košice i Šaštin. Segons el Cardenal Erdö, Primat 

d'Hongria: "La comunitat dels creients catòlics estan 

esperant amb gran alegria i afecte l'arribada de el Sant Pare... 

Estem resant perquè la seva visita sigui un senyal 

d'esperança i d'un nou començament per a nosaltres amb 

l'atenuació de la pandèmia..” Tinguem present en les nostres 

oracions al  Sant Pare, perquè el seu viatge doni grans fruits.  

 VIDA COMUNITÀRIA 

Campus d’estiu sant Miquel. Aquesta setmana passada ha 

tingut lloc el campus sant Miquel organitzat per la parròquia 

en la seva 2ª edició. Han estat cinc dies intensos- de 9h a 

17h-  amb activitats a l’aire lliure adreçades als infants: una 

gimcana per la vila, una passejada per Collserola (Can 

Planas, Salt de l’aigua...), piscina, campionat de ping pong, 

jocs a Santa Creu d’Olorda. Cada dia els 24 infants han 

tingut una estona per resar amb Jesús i el darrer dia vam 

celebrar l’Eucaristia en acció de gràcies. Tot això ha estat 

possible per la implicació del fantàstic grup de monitors: 

Iker, Marina, Chantal, Andrea, Leila, Maria, Pau i els 

ajudants de monitors: Àlex, Pablo, Yulissa, Pablo, Gerad, 

Elena. 

Pa amb oli solidari. El passat divendres 25 de juny Càritas 

interparroquial va organitzar el Pa amb oli solidari per donar 

visibilitat al Centre d’ancians necessitats a Nasca (Perú). Va 

comptar amb la presencia de dos Germanes de la Doctrina 

Cristiana, Ana-Maria i Josefina, que van exposar les 

necessitats d’aquest col·lectiu tant vulnerable, necessitat i 


