
+UN PAS
LA GRAN PREGÀRIA
L’Eucaristia és un estil de vida. Si la vivim bé 
unirem la fe i la vida, la devoció i l’acció, la 
pregària i el treball, l’amor a Déu i l’amor als 
altres. El repte és viure bé la Missa, la gran 
pregària, i portar el que hem vist i sentit al 
nostre món. D’altra banda, la pregària és 
esencial per qualsevol cristià, però no es tracta 
de  repetir oracions, sinó tenir un diàleg obert amb Déu cada dia de la nostra 
vida.

PREGÀRIA

La nostra visió, 
aquí

Crèixer en la relació amb Déu
Les relacions amb els que estimem, només poden enfortir-se si cultivem 
la freqüència de les trobades i ens coneixem millor, a través del diàleg 
obert i en confiança. A les Parròquies Montornès et proposem, a més 

de l’assistència regular a les Misses, 2 maneres molt senzilles de 
trobarte amb la presència de Jesús:

1.  Tardes amb Jesús: Una hora de pregària en silenci i adoració al Santíssim, amb 
música en directe. La millor manera de començar la setmana! 
1r i 3r diumenge de mes|19:00-20:00H

2.  Església oberta. No hi ha millor manera per acabar la tarda, que anar a visitar al 
Santíssim. Sol o acompanyat, amb els nens, amb la teva parella, amb un amic... 5, 10, 
15 minuts... Entra, prega i veuràs! Trobaràs la pau que tant necessites! 
Dilluns a divendres|18:00-20:30

Si t’agrada la idea i vols saber més, apunta’t al formulari:

Formulari per demanar informació sobre l’Àrea de Pregària
Nom i cognoms     

E-mail        Telèfon

Signatura
En signar el document, accepto ser contactat i que les meves dades s’incloguin en un fitxer 
d’acord amb la política de protecció de dades de les Parròquies de Montornès.
www.parroquiesmontornès.org



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

5 CONSELLS per créixer en PREGÀRIA

1. Comença cada matí amb el Senyal de la Creu i un Pare Nostre, agraint que comences 
un nou dia.

2. Prega en família, amb els nens, al moment de pujar al cotxe, abans de cada àpat i 
abans d’anar al llit.

3. Ofereix a Déu tot el bé que facis cada dia. Que les teves activitats siguin com una 
pregària a Déu.

4. Escolta música cristiana al cotxe. Hi ha cançons modernes i molt maques que ajuden a 
pregar.

5. Assisteix i participa a les activitats de pregària que s’organitzen a la Parròquia: Missa, 
Tardes amb Jesús...

LA NOSTRA VISIÓ «La teva parròquia: 
una família alegre, 

on ens estimem, 
evangelitzem 

i compartim la fe  
i la vida»SERVEIPREGÀRIAFORMACIÓFRATERNITATEVANGELITZACIÓ

SI VOLS APROFUNDIR EN AQUESTA ÀREA O 
NECESSITES QUALSEVOL INFORMACIÓ, ENTREGA 
AQUEST FORMULARI ALS RESPONSABLES DE 
L’ACTIVITAT DE PREGÀRIA O A MOSSÈN ORIOL, 
DESPRÉS DE LES MISSES.
     MOLTES GRÀCIES! :)

ÉS PER TU, ÉS PER TOTS


