
tots els dies”. Una iniciativa que s’emmarca dins l’any 

Família amoris Laetitia. 

Càritas interparroquial. El 24 de juliol els voluntaris de 

Càritas Interparroquial de Molins de Rei i les residents de la 

Casa d’acollida Magdalena Bonamich es trobaran per cloure 

aquest primer curs-projecte “Parlant”, (parelles 

lingüístiques), que tornarà a reiniciar-se el proper mes de 

setembre. 

- Hem celebrat les exèquies, tot donant el condol a les 

famílies de:  Benita Álvaro Serrano (+ 10 juliol, 81 anys). 

- Hem celebrat el bateig de 4 infants: Marc Ramírez Sáez, 

Jim Vera López, Ryu Vera López i Brais Bonilla Vera el 

passat 11 de juliol. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Codi Bizum  per donatius parròquia Sant Miquel:01696 
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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)  
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Diumenge XVI temps durant l’any (B) 

 

 

 L'Església celebra la Jornada Mundial 

del Migrant i del Refugiat des de 1914. 

És sempre una ocasió per expressar la 

nostra preocupació per les diferents 

categories de persones vulnerables en 

moviment; per pregar per ells mentre 

s'enfronten a molts desafiaments; i per 

sensibilitzar sobre les oportunitats que 

ofereixen les migracions. Aquest any serà 

la 107 jornada i es celebrarà el 26 de 

setembre, amb el lema, elegit pel Sant 

Pare, "Cap a un nosaltres "cada vegada 

més gran”. Actualment l'Església està 

cridada a sortir als carrers de les 

perifèries existencials per curar a qui està 

ferit i buscar a qui està perdut, sense 

prejudicis o pors, sense proselitisme, 

però disposada a eixamplar l'espai de la 

seva casa per acollir a tots. Entre els 

habitants de les perifèries trobarem a  

 



molts migrants i refugiats, desplaçats i víctimes del tràfic, als 

quals el Senyor vol que se'ls manifesti el seu amor i que se'ls 

anunciï la seva salvació. La trobada amb els migrants i 

refugiats d'altres confessions i religions és un terreny fèrtil 

per al desenvolupament d'un diàleg ecumènic i interreligiós 

sincer i enriquidor. El futur de les nostres societats és un 

futur "ple de color", enriquit per la diversitat i les relacions 

interculturals. Per això hem d'aprendre avui a viure junts, en 

harmonia i pau. 

  JUNTS PEL LÍBAN 

El Papa Francesc, juntament amb nou líders cristians del 

Líban, va resar per la pau en aquest país de l'Orient Mitjà a la 

Jornada ecumènica que s'ha desenvolupat el passat 1 de 

juliol a la Basílica de Sant Pere de Vaticà, amb el lema “El 

Senyor Déu té projectes de pau. Junts pel Líban”. El Sant 

Pare va reclamar una oportunitat per  la pau i l'esperança al 

Líban, per la qual cosa va exigir que es deixi d'utilitzar a 

aquest país i a la regió de l'Orient Mitjà.  

VIDA COMUNITÀRIA 

Campus sant Miquel. Aquest diumenge a la Missa de 10h 

donem gràcies al Senyor per l’experiència viscuda la 

setmana passada. Hi participen les famílies amb els seus fills 

i també els joves voluntaris de la parròquia que han prestat 

aquest servei, donant testimoni de la seva alegria i la seva fe 

als infants (en el full anterior va haver-hi un descuit en el 

llistat d’ajudants de monitors, faltava el nom del Dani). Ara 

l’objectiu és obrir el diumenge un espai d’encontre per a les 

famílies, tenint com a centre l’Eucaristia dominical, i que els 

monitors ofereixin activitats als infants. Preguem per aquesta 

iniciativa de cara al curs vinent. 

Treballs de manteniment. El fuster ha efectuat algunes 

reparacions (portes, finestres...) a la rectoria i als locals de la 

parròquia de sant Miquel. El cost ha estat de 1701,87€. 

També s’ha arreglat la creu del altar, que estava malmesa i 

tenia poca estabilitat, per un import de 423,5€. 

Sant Jaume, apòstol. Enguany la festa de sant Jaume del 25 

de juliol coincideix amb un diumenge, el dia del Senyor. A 

totes les Misses els textos seran propis de la solemnitat del 

sant. També pel fet que la festa de sant Jaume sigui 

diumenge se celebra l’Any sant compostel·là. Enguany amb 

la particularitat que, degut a la pandèmia, el papa Francesc 

ha concedit allargar 2 anys l’Any sant, 2021 i 2022.  

Jornada dels avis i la gent gran. Aquest mateix diumenge 

25- el més proper a la festa de sant Joaquim i santa Anna, 

avis de Jesús- el papa Francesc ha instituït la Jornada 

mundial dels avis i la gent gran amb el lema “Jo sóc amb tu 


