
-  se suprimeix el servei d’església oberta 

- no hi ha full parroquial 

- el despatx parroquial se suprimeix  

- l’atenció de Càritas dels dimecres se suprimeix  

- la pregària comunitària dels dijous se suprimeix  

- el 24 d’agost celebrarem la festa de Sant Bartomeu 

apòstol a la Missa de les 20h al temple parroquial de sant 

Miquel 

- Mn. Vicenç serà fora del 18 al 28 d’agost, per participar 

en un encontre sacerdotal 

  ****************************************** 
 
Hem celebrat les exèquies, tot donant el condol a les famílies de:  
 
- Benita Álvaro Serrano ( + 10 juliol, 81 anys) 
- Antoni Niubó Ferri (+ 16 juliol, 81 anys) 
  
Han rebut el sagrament del bateig el dia 17 de juliol: Dylan Daniel 
Cardoso Delgado i Isaac Galeano Bernal. 
 
Ha rebut el sagrament de la comunió el 18 de juliol: Pau Domènech  
Marchan. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 

25 de juliol de 2021 Núm. 750 

Solemnitat de sant Jaume apòstol 

 

 

Hem acabat el curs i el nostre desig és 

créixer, tal com resava el lema del nostre 

bisbat. Volem créixer, per això ens cal 

redescobrir la nostra identitat com a 

comunitat parroquial de Molins de Rei. 

Aquí tenim 5 elements fonamentals que 

ens cal tenir ben present:  Un bonic 

somni seria renovar-se per tal 

d’esdevenir una comunitat de deixebles 

missioners. A- Adoració: Posar al centre 

de la comunitat el Senyor que ens regala 

una nova vida i ens permet restar a la 

seva presència a través d’una vida 

d’oració i de celebració de la litúrgia. B- 

Bella comunitat: Viure la fraternitat com 

un reflex de la comunió de les tres 

Persones divines. Descobrir els germans i 

germanes en la fe com un regal que ens 

és necessari com a estímul i suport. C-   

Caritat: Ser capaços de donar resposta 

des de la caritat a les necessitats.  



L’evangeli reclama una actitud de servei. D- Deixebles: 

Aprendre a ser deixebles, aprofundint els continguts de la 

nostra fe. E- Evangelitzar: Anunciar amb audàcia 

(parresia: força de l’Esperit Sant) la persona, el missatge i 

la salvació de Jesús de Natzaret.  

VIDA COMUNITÀRIA 

 

1) Nova Web de la comunitat parroquial de Molins de 

Rei. Disposem d’una nova WEB per a la nostra 

comunitat amb un format més atractiu i senzill, elaborada 

per un professional. Una novetat és que permet ser 

consultada, a banda de l’ordinador, també des del telèfon 

mòbil. A la pantalla d’inici, a la banda superior i 

estructurat en menús, trobareu informació relativa a la 

comunitat parroquial i a les activitats que es duen a terme. 

En clicar la pestanya de “actualitat”, l’opció de “full 

diocesà” us reenvia a la web del Bisbat de Sant Feliu de 

Llobregat, per accedir al darrer full dominical o també 

poder consultar números anteriors. En l’opció “full 

informatiu” teniu les mateixes funcionalitats pel full 

parroquial. En el botons inferiors, podeu consultar els 

horaris de les diverses celebracions. Demanem la vostra 

col·laboració per tal de completar els continguts i 

millorar la informació existent actualment. Per fer arribar 

els vostres comentaris teniu un formulari en la pestanya 

“contacta”.El cost d’elaboració de la web és de 1954,15€ 

i també suposa un cost de manteniment de 25€ al mes. 

Podeu accedir a la web seguin el següent enllaç: 

www.parroquiasantmiquel.org 

2)Aigua beneïda. Per raons de higiene en aquest temps 

de pandèmia vam retirar l’aigua beneïda de les piques. 

Ara hem instal·lat uns dispensadors automàtics per 

facilitar l’ús d’aquesta sense cap mena de contacte. 

L’aigua beneïda forma part del que l’Església anomena 

“sagramentals”. Són signes sagrats amb els quals 

s’expressen efectes sobretot espirituals. A diferència dels 

7 sagraments que ens venen directament del mateix 

Jesucrist, els sagramentals venen donats per l’Església. 

L’aigua beneïda en primer lloc ens recorda la nostra 

condició de batejats, quan per l’aigua i l’Esperit Sant vam 

rebre la filiació divina i vam ser incorporats a l’Església. 

Per aquest motiu les piques d’aigua beneïda són a 

l’entrada de les esglésies. Aquests dispensadors han estat 

regal d’una persona que agraïm! per us de tots els fidels. 

INFORMACIONS MES AGOST 

 
- es manté l’horari de Missa de dissabte i diumenge 

- la Missa dels dies feiners serà a les 20h. L’església 

s’obrirà a les 18h i el rosari serà a les 19.15h 


