
Recollida de signatures a l’entrada de l’església per la 

campanya “ Planeta sa, gent sana” 

Dissabte 30: Sessió informativa de la catequesis familiar de 

primera comunió al local parroquial a les 11h 

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

- Han celebrat les noces d’or els esposos:  

Anselm Martí i Antonieta Navarro aquest dissabte 23 

d’octubre. 

- Han rebut el sagrament del baptisme 3 infants: 

Júlia Santacana Aymerich, Àlex Messeguer Pujol, José 

Miguel López Doya el passat 17 d’octubre 

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

famílies de: Isidre Julià Maymó ( +14 octubre, 97 anys) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 20 h. 
Despatx de Càritas: dimecres de 10 a 12 h. 
Plaça de l’església, 1 (St. Miquel)  

24 d’octubre de 2021 Núm. 756 

Diumenge XXX temps durant l’any (B) 

 

 

Com cada any, el tercer diumenge 

d'octubre, recordem amb agraïment a totes 

aquestes persones que, amb el seu 

testimoni de vida, ens ajuden a renovar el 

nostre compromís baptismal de ser 

apòstols generosos i alegres de l'Evangeli. 

Contemplar el seu testimoni missioner ens 

anima a ser valents i a demanar amb 

insistència «a l'amo que enviï treballadors 

per a la seva collita» (Lc 10,2), perquè som 

conscients que la vocació a la missió no és 

una cosa de el passat o un record romàntic 

de altres temps. Avui, Jesús necessita cors 

que siguin capaços de viure la seva 

vocació com una veritable història d'amor, 

que els faci sortir a les perifèries del món i 

convertir-se en missatgers i instruments de 

compassió. Que el seu amor de compassió 

desperti també el nostre cor i ens torni a 

tots deixebles missioners. 

 



 La religiosa Gloria Cecilia Narváez, de 58 anys, de les 

Germanes Franciscanes de Maria Immaculada, va ser raptada 

el 7 de febrer de 2017 per homes armats a la població de 

Karangasso, al sud de Mali, on treballava en un centre de 

salut, a uns 300 quilòmetres a l'est de la capital, Bamako. 

Aquest passat dia 9 d’octubre, va ser alliberada després de 

quatre anys segrestada per gihadistes a Mali, a l'endemà, la 

religiosa va assistir a la Missa d'obertura del Sínode dels 

Bisbes, a la basílica de Sant Pere, on va saludar i va rebre la 

benedicció de el Papa Francesc. 

Loteria de Nadal. Ja teniu a la vostra disposició la Loteria 

de Nadal. Com anys anteriors, el preu serà de 25 euros (5 de 

donatiu). La podreu encarregar al despatx parroquial, els 

dilluns i divendres de 18 a 20h, i un cop pagada, recollir-la 

uns dies més tard. 

SESSIÓ INFORAMATIVA 

SAGRAMENT CONFIRMACIÓ 

 Nois i noies a partir de 1er ESO 

dissabte 6 novembre 11h local 

 parròquia st. Miquel 

   

Tots Sants 1 novembre. L’horari de Missa d’aquesta 

solemnitat del proper dilluns serà com els diumenges donat 

que és festa de precepte (també hi haurà Missa de vigília 

diumenge 31). 

Fidels difunts 2 de novembre. Aquest dia en el qual 

l’Església catòlica resa pels difunts tindrem Missa a les 11h a 

l’oratori del tanatori i, després, una pregària al cementiri. A 

la tarda també hi haurà la Missa a la parròquia a les 19.30h. 

Recuperem algun gest litúrgic. El bisbe Agustí ha emès un 

comunicat en què constata que la millora de la situació 

sanitària afavoreix la presencialitat en les celebracions. En 

aquest sentit de recuperació de la normalitat recorda als 

fidels l’obligació del precepte dominical. I també ofereix la 

possibilitat de recuperar alguns gestos litúrgics dins de la 

Missa. Així, a partir d’aquest diumenge tornarem a fer el 

gest de pau però amb una salutació que eviti el contacte 

directe entre els fidels. I també recuperarem el diàleg en el 

moment de rebre la sagrada Comunió: El Cos de Crist/amén. 

AGENDA 

Divendres 23- Diumenge 24: Recés Emaus 

Diumenge 24: Avui col·lecta pel DOMUND 

Ordenació de prevere de mn. Xavier Montané a la catedral 

de Sant Feliu a les 18h 


