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23 de juliol del 2021 

 

Benvolguts, 
 
Fa tot just un mes que som a l’estiu, i tot semblava preveure que seria un estiu més tranquil 
que el darrer i que malgrat les dificultats, l’economia semblava que volia començar a 
recuperar-se i que la gent podia començar a circular amb certa normalitat... 

 
Però un any més el Covid-19 ho capgira tot. I tots estem cansats i el desànim, i fins i tot l’enuig 
ens aclapara i es fa difícil veure la llum al final del túnel. 
Cliqueu aquí per llegir la carta sencera 

Alguns de vosaltres ja esteu de vacances, altres a les portes d’agafar uns dies de  Des de la 
Comissió Diocesana, us desitgem, malgrat tot, un molt BON ESTIU, amb moltes ganes de 
retrobar-vos a la tornada de vacances i inici d’un nou curs. 

 

 

 

AGENDA 
 

Diumenge 19 de setembre a les 18h - Sant Pau del Camp 
Trobada d'inici de curs MPCB: 'El Moviment en Xarxa' 

 
Diumenge 3 d'octubre a les 17h - Basílica de la Sagrada Família 

Vetlla de pregària ecumènica en el Temps de la Creació 

 
 

 

 

AGENDA 
iumenge9 de setembre a les 18h - Sant Pau del Camp 
Trobada d' de curs MPCB: 'El Moviment en Xarxa' 
Diumenge 3 d'octubre a les 17h - Basílica de la Sagrada Família 
Vetlla de pregària ecumènica en el Temps de la Creació 

https://professionals-cristians.us5.list-manage.com/track/click?u=0b456590c735db0125b3473c3&id=54851e89cb&e=0cec828a49


Ja està disponible el segon vídeo de la campanya de bones notícies Laudato si’ de la 
campanya “La conversió ecològica és possible” preparada per la Xarxa Laudato Si 

en la que estem participant com a MPCB amb altres entitats d’església. 
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