
- Han rebut el sagrament del baptisme 3 infants: Martina 

Gaya Guadalupo, Nil Pladevall Esteve, Joan Mateo 

Guirado Valdez. 

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

famílies de:  

Eduard Lozano Padilla ( + 16 setembre, 91 anys). 

Francesc Permanyer Sabaté  ( + 19 setembre, 93 anys). 

Ramón Calvo Polo ( + 21 setembre, 91 anys) 

Joan Moreno Asencio ( + 21 setembre, 85 anys) 

 
- Aquest dissabte, dia 25 de setembre, han contret 

matrimoni a la nostra església de Sant Miquel, la parella 

formada per Alexander Vásquez Sánchez i Evelis Roche 

Coma Arteta, veïns de Molins de Rei. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Codi Bizum  per donatius parròquia Sant Miquel:01696 
número compte corrent ES07 2100 0620 2402 0006 2591 

PARRÒQUIES DE MOLINS DE REI. 
www.parroquiasantmiquel.org 
(St. Miquel Arcàngel – St. Bartomeu de la Quadra) 
Despatx parroquial: dilluns i divendres de 18 a 20h. 
Despatx de Càritas: dimecres de 10 a 12h. 
Plaça de l’església, 1 (St. Miquel) 08750 Molins de 
Rei. Telèfon i canal Whatsapp:  93 668 18 39 
 

26 de setembre de 2021 Núm. 752 

Diumenge XXVI temps durant l’any (B) 

 

 

El proper dia 29 de setembre, és una de 

les festes més bonica de la nostra vila. 

Celebrem la festivitat del nostre patró, St. 

Miquel Arcàngel (també patró de la 

Església Universal). Però qui era Sant 

Miquel?... Segons la Bíblia, és la d'un 

àngel que protegeix el poble i el més gran 

dels set arcàngels, ell és el Príncep de les 

Forces Celestials, que va combatre i venç 

el mal. Quan Satanàs, aleshores 

anomenat Luzbel, l’àngel més perfecte de 

la creació, es va voler equiparar al seu 

Creador, St. Miquel amb el crit de Qui 

(és) com Déu!- que justament és el que 

vol dir Miquel- va inspirar fortalesa i 

valentia als altres àngels que es van unir 

amb el seu cap per combatre  i venç al 

Príncep dels dimonis i els seus estols 

malèfics. Per això St. Miquel es el gran 

Protector del Poble de Déu. A Sant  

 



Miquel se’l representa vestit de guerrer o de soldat Centurió, 

ja que és el Príncep de la Milícia Celestial. També se 

l’anomena Cap o Capità dels Exèrcits del Senyor, fins i tot 

ell mateix diu que és el “Cap de l’Exèrcit de Yahveh”. A la 

iconografia el trobem representat vestit de militar i 

empunyant una esplèndida espasa que amenaça a Satan, el 

cap del qual està dessota els peus de l’arcàngel. A l’altar 

major de la nostra església, podeu contemplar la imatge de 

St. Miquel que te sota als seus peus, un drac (representació 

del mal). Demanem a St. Miquel, la protecció del nostre 

poble i de les nostres famílies i  que ens protegeixi de tot 

mal. Que tingueu una bona Festa Major!!!! 

 

                   ORACIÓ A SANT MIQUEL 
 

“Arcàngel Sant Miquel, defenseu-nos en la lluita, sigueu el 

nostre ajut contra la dolenteria i els paranys del dimoni. 

Supliquem que Déu el mantingui sota el seu imperi i vós, 

Príncep de la milícia celestial, llanceu a l'infern, amb el 

poder diví, Satanàs i els altres esperits malvats, que corren 

pel món buscant de perdre les ànimes. Amén” 

     HIMNE A SANT MIQUEL (tornada) 

A sant Miquel, prenem-lo tots per guia, soldats de Jesucrist; 

ell romperà del món en l’agonia lo front de l’Anticrist”. 

(lletra de Mn. Jacint Verdaguer). 

VIDA COMUNITÀRIA 

SEGON CURS CATEQUESIS:  

El proper dia 3 d’octubre, es convoca a tots el nens i nenes, 

junt a la seva família, a la missa de 10h del matí, per donar 

inici al segons curs de catequesi per la primera comunió. 

 

ACTES FESTA MAJOR PARRÒQUIA:  

El dimarts 28 de setembre, a les 19h., vespres de Sant 

Miquel. 

El dimecres 29 de setembre, ofici de Festa Major en honor 

a st. Miquel a les 11h. a l’església parroquial. Ens 

acompanyarà Mn. Joan Soler, que junts amb altres mossens, 

concelebrarà la missa. 

El dijous 30 de setembre, Missa pels difunts de l’any a les 

19.30h. 

REUNIÓ INFORAMATIVA PRIMERA 

COMUNIÓ 

Dissabte 9 octubre 11h pati de la 

parròquia st. Miquel 

 


