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UNA FAMÍLIA ÉS COSA DE TOTS
Algun cop he estat en grups en que 
ràpidament, en cosa de deu minuts, he vist 
que hi havia molt bon ambient. Aquesta 
certesa es té en observar la manera de parlar-
se, de mirar-se, en el respecte, el bon humor, 
els diversos “sisplau”, “gràcies” o “perdó”; en la 
bondat o l’amabilitat en el tracte.

En situacions de tensió això queda encara més clar, ja que sota pressió sol sortir 
el que de veritat hi ha en nosaltres.       (Continua a la pàgina següent)

LA NOSTRA VISIÓ

FRATERNITAT
La confiança és clau en la 

nostra manera de ser

TU ETS ESSENCIAL
A LA NOSTRA FAMÍLIA
A les Parròquies de Montornès et necessitem! 
Si vols col·laborar en qualsevol de les nostres 
activitats, només cal que parlis amb Mossèn 
Oriol o amb qualsevol de l’Equip de Nova 
Evangelització! Ens encantarà que et sumis! 

Tu pots aportar moltíssim a la 
nostra comunitat!

La Nostra Visió, aquí

«La teva parròquia: 
una família alegre, 

on ens estimem, 
evangelitzem 

i compartim la fe  
i la vida»SERVEIPREGÀRIAFORMACIÓFRATERNITATEVANGELITZACIÓ

PARRÒQUIES Montornès
SANT SADURNÍ · MARE DE DÉU DEL CARME

Camí Antic de Martorelles, 1, 08170 Montornès del Vallès, Barcelona · Tel.:  935 68 01 46 

www.parroquiesmontornes.org · santsadurni534@bisbatdeterrassa.org

COM VIVIM LA FE
ÉS EL QUE SOM

• Adoració al Santíssim, pregària amb música 
en directe i silenci, per descansar i trobar pau.

• 1r i 3r diumenge de mes /  19-20:00 
• Febrer 20 / Març 6 i 20

Tardes 
amb Jesús

Si t’agrada la idea, comenta-li al mossèn

5 CONSELLS 
PER CRÉIXER EN FRATERNITAT
1. SALUDA. Abans de la Missa, quan portis als nens a catequesi, si et trobes algú que 

has vist a la parròquia pel carrer... Que les mascaretes no ens impediexin ser ama-
bles i cordials.

2. TRENCA EL GEL. I queda’t un moment després de Missa, quan vinguis a deixar als 
nens a catequesi o quan els vinguis a buscar... és una oportunitat de trobar perso-
nes maques, i potser, nous amics. 

3. OBRE EL COR. Si ja formes part d’aquesta comunitat, sigues acollidor amb les 
persones que vegis que acaben d’arribar. Per exemple, nous pares de catequesi.

4. SUMA’T.  Planteja’t formar part d’un grup petit...
5. SIGUES FAMÍLIA. Demana o oferireix ajuda als altres amb petits gestos (recorda 

que l’Església és una família i que estem per ajudar-nos).

«TOTS TENIM AMICS DE TOTA LA VIDA 
PERÒ AL GRUP PETIT HE TR0BAT AMICS 
QUE JA SÓN FAMÍLIA» 
Sergio (Membre d’un grup petit)

Una de les nostres propostes per a tu, per a que 
puguis créixer en Fraternitat és que formis part d’un Grup Petit. Aquests grups 
estan formats per persones que tenen alguna cosa en comú —matrimonis amb 
fills, dones amb fills petits, vídues, jubilats...—, que es reuneixen per parlar i fer 
activitats, compartint la fe i la vida, i creant vincles d’afecte i amistat sincers.  



(Continua de la portada)

Tinc amics, familiars i coneguts que de 
vegades m’expliquen el desencís que 
senten en veure que a la feina hi ha 
mal ambient. L’arrel del problema que 
expressen sovint està en que no hi ha 
respecte, confiança, amor, valoració dels 
altres. De vegades el mal ambient és entre 
el jefe i els treballadors, de vegades entre 
els treballadors. Quina és la lliçó que 
podem aprendre d’aquesta experiència 
de tantíssima gent? A les persones ens 
agrada estar on hi ha bon ambient.

Jo estic convençut que si volem que la 
nostra sigui una parròquia amb bon 
ambient, ens cal fomentar una cultura 
de la fraternitat. Això, però, no surt 
espontàniament, ens hi hem de posar tots. 
I hi haurà fraternitat si hi ha caritat. Tu i 
jo som cridats pel Senyor a estimar-nos 
més i més. La comunitat fraterna serà 
conseqüència de l’amor. I repeteixo: 
una família és cosa de tots.

Què estem disposats a fer perquè la 
nostra sigui una parròquia familiar? Què 
prefereixes, passar o pertànyer? Dit 
d’una altra manera, què estàs disposat 
a fer perquè aconseguim ser una 
parròquia fraterna i una família de 
veritat?

Mirem el que volem ser. Desitgem el 
que volem ser. Fem tot el possible per 
ser la parròquia que volem ser: una 
comunitat de veritat, familiar, unida per 
la caritat.

SOM UNA FAMÍLIA
Participa en les nostres activitats
Parròquies Montornès

FEBRER 2022

Març 2022

XVI  Jornada Diocesana 
de la Pastoral de la Salut 
«Acompanyar el qui sofreix»
Temes: EUTANÀSIA, CURES 
PAL·LIATIVES, TESTAMENT 
VITAL...

Dissabte 
26 de febrer
9:30-13:00
Parròquia de 
Sant Esteve de 
Granollers 

Dimecres de Cendra
Dimecres 2 de març 

Parròquia del 
Carme
17:00 
Missa amb imposició  
de cendra.
Parròquia de Sant Sadurní
18:30 Celebració de la Paraula amb 
imposició de la cendra, per a famílies 
amb infants i adolescents
19:30 Missa amb imposició de la 
cendra

Unció dels malalts 
Diumenge 6 de març
 9 i 12:00

Parròquia de Sant Sadurní

Cal apuntar-se a la sagristia o pel 
formulari de contacte de la web.

Torna la
Missa interparroquial!
Diumenge 13 de març  
11:00 
Parròquia del Carme. 
Missa i pica pica a l’aire lliure.

Activem la fraternitat!

Posa en forma la teva ànima! 
Exercicis espirituals  
de Quaresma
Del divendres 18 de març /19:30
al diumenge 20 de març /18:30
Conjuntament amb la Parròquia  
de Sant Esteve de Parets.
Del divendres 1 d’abril /19:30
al diumenge 3 d’abril /18:30
Conjuntament amb la Parròquia  
de Santa Maria de Cardedeu.
+ info a l’església

Dia del Seminari
Dissabte 19 de març

Trobada d’adolescents de la diòcesi. 
Al matí anirem al Seminari (Valldo-
reix) per disfrutar de la fe, la diversió i 
l’amistat amb grups de moltes parrò-
quies. 

Vetlla de pregària de joves. 
Al vespre hi haurà la vetlla de pre-
gària per les vocacions, juntament 
amb el nostre Bisbe Salvador, en què 
els joves pregaran per les vocacions 
sacerdotals de tot el món, especial-
ment pels seminaristes de la nostra 
diòcesi de Terrassa (Vallès Oriental i 
Occidental).

Les 24 hores pel Senyor
Divendres  25 i dissabte 26 de març

18:30-20:15 Activitats per a famílies. 
20:30 Inici de Les 24 hores, amb torns de 
pregària tota la nit. 


