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EM FORMO BÉ 
PER SER MÉS LLIURE
Tots naixem amb una gran capacitat per aprendre. 
Podem fer nostres molts coneixements. També és 
cert que som selectius a l’hora d’aprendre, perquè 
funcionem per interessos. Els cristians, els catòlics 
tenim feina doncs… Si Jesús t’interessa, hem de 
saber més i més d’Ell. Si Déu està en el centre de 
la nostra vida, cal que el coneguem. Si la nostra fe 
és important, cal que aprofundim en el que creiem 

LA NOSTRA VISIÓLA NOSTRA VISIÓ

Creixem en la fe i descobrim 
el sentit de la nostra vida

MAI NO DEIXIS D’APRENDRE
Hi ha una dita catalana que diu «Mai no se’n sap 
prou», més o menys equivalent al castellà «A la 
cama no te irás sin saber una cosa más». I quan 
parlem de la nostra fe, està clar que sempre ens 
queden coses per descobrir, per aprendre. 
Només podem estimar allò que coneixem.  
I coneixent a Jesús descobrirem que Ell és el camí, 
la veritat i la vida (cf. Jn14,6). I omple de sentit la 
nostra existència.  La proposta és seguir 

sempre en el camí

La Nostra Visió, aquí

«La teva parròquia: 
una família alegre, 

on ens estimem, 
evangelitzem 

i compartim la fe  
i la vida»SERVEIPREGÀRIAFORMACIÓFRATERNITATEVANGELITZACIÓ
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COM VIVIM LA FE
ÉS EL QUE SOM

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

• Diumenge 17 i 24 de juny |19-20:00

Tardes amb 
JESÚSJESÚS

5 CONSELLS 
PER CRÉIXER EN FORMACIÓCRÉIXER EN FORMACIÓ
1. SIGUES PARTICIPATIU. Considera seriosament apuntar-te a les formacions que es 

proposin al llarg del curs.
2. NAVEGA PER LA NOSTRA WEB. Hem desenvolupat moltíssims materials per adults 

amens i accessibles. Els hem fet per tu, aprofita’ls tots!
3. DEMANA AJUDA! Parla amb el mossèn perquè t’aconselli un llibre o qualsevol 

altre material sobre algun tema que t’interessi.
4. NO ESTÀS CONFIRMAT? Valora seriosament formar-te per rebre aquest sagrament 

i apropar-te encara més a Jesús.
5. LA CATEQUESI NO S’ACABA AMB LA FI DEL CURS. Veniu en família a Missa o al 

lloc on feu vacances a l’estiu. Tots continuareu coneixent més a Jesús, i coneixent-lo 
podreu estimar-lo encara més.

FORMACIÓFORMACIÓ

Ja tenim obertes les inscripcions 
de Primera Comunió!

A partir de 2n de Primària
Apunta els teus fills JA!

CORPUS 2022
Celebrem Jesús en 
el sagrament de 
l’Eucaristia!

Ds 18. Amb les 
famílies d’infants de la 
parròquia i els joves, 
el ds 18 farem la catifa 
de la parròquia al 
C/ Palau d’Ametlla, 
arribant al C/ Joan 
XXIII.
Dg 19 / 18:30. 
Processó de Corpus 
sortint des de la 
parròquia de Sant 
Sadurní.

EMBARCA’T EN LA GRAN 
AVENTURA DE LA FE

+ info i inscripcions + info i inscripcions 
AQUÍAQUÍ

(Continua a la pàgina següent)



i per què ho creiem. Déu ens ha donat 
una raó i una memòria, i estan perquè les 
utilitzem!

Hi ha temes de sempre, que són bàsics. 
Hi ha temes d’ara, en els que hem d’estar 
al dia. Temes com el sentit de la vida, la 
llei de l’eutanàsia, el dolor i les últimes 
voluntats; el matrimoni i la família, com 
preparar-s’hi i com construir un projecte 
sòlid; l’Eucaristia, conèixer el seu sentit 
profund i com aprofitar-la bé; la confessió, 
de què confessar-me i quan confessar-
me; la Bíblia, conèixer-la, estudiar-la i 
com pregar amb ella. Aquests són només 
alguns temes, importants, però n’hi ha 
molts més dels què formar-se. Al llarg del 
curs tindrem petites formacions per tenir 
unes quantes idees bàsiques i clares.

Al final no oblidem però, que els cristians 
ens formem no per “saber més coses”, 
sinó per saber portar millor la nostra vida. 
Si et formes seràs més lliure. Si et formes 
coneixeràs la veritat i com diu Jesús: «la 
veritat us farà lliures» (Jn 8,32). 

Així, interessant-nos pel que realment val 
la pena, tindrem una fe més sòlida, una 
esperança més certa i una caritat més 
activa. Gràcies, Senyor, perquè ens heu 
donat la fe i la raó, que es complementen. 
Gràcies, Senyor, per voler-nos lliures.

T’escoltem!
Mira els resultats de la 
nostra enquesta!
L’any passat, vam fer una 
enquesta per conèixer-te millor 
i saber quins són els temes que 
realment t’interessen!
Aquest mes de juny, hem penjat 
els resultats més rellevants a la 
cartellera de la Parròquia i a la 
web. I començarem a treballar 
les formacions que ens vas 
demanar a partir de la tardor!

(Continua de la portada) QUÈ SAPS DELS SAGRAMENTS? 
Aprèn de manera senzilla i pràctica       sobre la nostra fe!

A la nostra web hem fet una secció específica sobre els 7 sagraments de la nostra fe 
catòlica. No només t’informaràs, també et formaràs!

BAPTISME CONFESSIÓ COMUNIÓ

CONFIRMACIÓ MATRIMONI UNCIÓ DELS MALALTS

+

ORDE SACERDOTAL

Escaneja els QRs i deixa’t 

sorprendre!

Si no sap
s com fer-ho, 

demana aju
da als t

eus fills, 

néts o ne
bots!

Tens una cita...
Vine /Vés a Missa
Recorda que encara que 
s’acabi el curs amb els nens, és 
important continuar participant 
de la Missa cada setmana. Fins 
i tot si ets fora.... Consulta els 
horaris de les nostres parròquies 
i d’altres llocs d’Espanya.

Montornès Espanya


