
AGENDA 

Diumenge 17. Avui té lloc l’obertura de la fase diocesana 

del Sínode de bisbes a totes les diòcesis del món. Per aquest 

motiu el bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la catedral a les 

18h. 

Diumenge 24. Ordenació de prevere de mn. Xavier Montané 

Blázquez a la Catedral a les 18h. 

Aquest mateix dia és la Jornada mundial de propagació de la 

fe (DOMUND). Resarem per la tasca dels missioners i la 

col·lecta anirà destinada a  aquesta finalitat. 

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

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

de:  Pilar Álvarez Pineda (+ 9 octubre, 98 anys). 

El passat 12 d’octubre la feligresa Laura Bermúdez, que 

havia estat catequista i seguia col·laborant a la parròquia, va 

traspassar de manera sobtada a la casa del Pare a l’edat de 78 

anys. Tinguem-la present en les nostres oracions. Que 

descansi en pau.  
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Diumenge XXIX temps durant l’any (B) 

 

 

Sota el lema “Unint al món per fer front a 

el canvi climàtic”, la propera Conferència 

de les Nacions Unides sobre el Canvi 

Climàtic (COP26) que se celebrarà a 

Glasgow (Regne Unit) de l'1 al 12 de 

novembre de 2021 reunirà a 

representants de uns 200 governs amb 

l'objectiu d'accelerar l'acció climàtica. El 

Papa ha explicat que, tot i que es tracta 

d'un repte exigent i complex, "la 

humanitat té els mitjans per afrontar 

aquesta transformació, que requereix una 

veritable conversió interior i la ferma 

voluntat d'emprendre-la i requereix, 

sobretot la dels que estan cridats a ocupar 

llocs de gran responsabilitat en les 

diferents esferes de la societat". La 

COP26 de Glasgow està cridada, 

urgentment, a oferir respostes  

 



eficaces a la crisi ecològica sense precedents i a la crisi de 

valors que vivim, oferint una esperança concreta a les 

generacions futures. Desitgem acompanyar-la amb el nostre 

compromís i la nostra proximitat espiritual. El secretari 

d'Estat de Vaticà, cardenal Pietro Parolin, serà el 

representant de la Santa Seu a la cimera de Glasgow. 

  VIDA DE PARRÒQUIA 

 

ENS UNIM A LA PETICIÓ QUE EL PAPA ADREÇA A 

LA COP26, per demanar un canvi de rumb decidit del 

sistema socioeconòmic per “entrar en un diàleg orientat a la 

cura de la natura, a la defensa dels pobres i a la construcció 

de xarxes de respecte i de fraternitat”. Catòlics d’arreu del 

món s’uneixen a aquesta crida del Papa a través de la 

Campanya de signatures “Planeta sa, gent sana”, adreçada 

als líders que participaran a la COP26, per reivindicar que és 

imprescindible: 

 Abordar junts l'emergència climàtica i la crisi de la 

biodiversitat. 

 Limitar l'escalfament a 1,5 graus centígrads i comprometre’s 

a que no es perdi més biodiversitat. 

 Garantir una acció global equitativa, incloent el suport als 

més afectats. 

 Protegir i respectar els drets humans, inclosos els drets dels 

pobles indígenes i les comunitats locals en l'acció sobre el 

clima i la biodiversitat. 

Per donar-hi suport a la nostra parròquia es farà una 

recollida de signatures els diumenges 17 i 24 d’octubre en 

acabar la celebració de l’eucaristia. També  podeu signar 

per internet a l’adreça http://bit.ly/planetasa.  

Donatius Festa st. Miquel. El passat 29 de setembre es van 

recollir a la col·lecta 506,4€ destinats al p. Christian i també 

320€ dels punts de llibre del cor parroquial per Càritas 

Molins de Rei. Moltes gràcies! 

MEDJUGORJE: La pel·lícula 

S’ha presenat als cinemes Verdi, de Barcelona, la pel·lícula-

documental“Medjugorje, on es narren les suposades 

aparicions de la Mare de Déu en aquest lloc, situat a Bòsnia i 

Hercegovina. Les imatges mostren a l'espectador l'impacte 

sociocultural que s'ha produït al poble desprès d'aquests fets.  

REUNIÓ INFORMATIVA PRIMERA 

COMUNIÓ 

Dissabte 30 octubre 11h  

parròquia st. Miquel 

 


