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EN TOT ESTIMAR I SERVIR
Tots coneixem persones servicials. Són persones 
que tothom vol tenir en el seu equip, com a 
companys de feina, com a familiars, com a amics. 
Però aquestes persones no han nascut sabent servir 
sinó que han après a servir. Perquè tots aprenem 
molt dels altres. Per això et vull presentar una dona 
que ha inspirat milions de persones al llarg de la 
història: la Verge Maria. 

Ella va viure per a servir. Però Maria no va servir 
només a una persona, o només en la seva família, 

LA NOSTRA VISIÓLA NOSTRA VISIÓ

Ens preocupem i t’ajudem 
quan ho necessites

SORTIR DE MI MATEIX
Tots tenim talents i qualitats i és una decisió personal 
compartir-los o no. Amb el servei i l’amor que 
aquest implica, —posant allò que Déu ens ha donat 
en benefici dels altres—, passa sempre a l’inrevés 
que amb les coses materials: quan més donem, 
més tenim i sense cap mena de dubte, donar-nos a 
nosaltres mateixos ens apropa al goig del Cel.

La proposta és donar “el que soc”
al servei dels altres.

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.
• 1r i 3r diumenge de mes |19-20:00 
• Maig 15 i 29

Tardes amb 
JESÚSJESÚS

5 CONSELLS 
PER CRÉIXER EN SERVEICRÉIXER EN SERVEI
1. CONEIX I VALORA ELS TEUS TALENTS. És important posar al servei dels altres les 

tasques que sabem que fem bé i ens fan sentir còmodes i alegres. 
2. TINGUES GANES DE SUMAR! És necessari estar obert i disposat a ajudar.
3. PREDICA AMB L’EXEMPLE. Si els teus fills et veuen ajudar també ho faran.
4. COMENÇA AMB ELS DE PROP. Ajudes a persones properes i que et necessiten, 

com els teus pares o sogres, o els veïns ancians, o quan els pares d’un company del 
teu fill no poden portar els nens a catequesis o a l’escola...? Aquest és un primer 
pas!

5. PARLA AMB MOSSÈN ORIOL. Consulta amb ell quins són els ministeris de la pa-
rròquia i compromete’t. Gràcies per sumar!

SERVEISERVEI

Ja tenim obertes les inscripcions 
de Primera Comunió!

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

Es necessiten 
voluntaris!
A Càritas Montornès

Ens fan falta persones que poguin ajudar-
nos  els dimecres, de 16:00 a 18:00 en 
el servei d’entrega de menjar o roba, i en 
l’organització del rober o del magatzem 
d’aliments, de manera temporal o fixa. 
Si vols col·laborar, posa’t en contacte avui 
mateix amb l’equip de Càritas  
i Mn. Oriol!
      

TOT 
SUMA!

Diocesana de TerrassaParròquies de Sant Sadurníi Mare de Déu del Carmede Montornès del Vallès

EMBARCA’T EN LA GRAN 
AVENTURA DE LA FE

Mira el que fem  Mira el que fem  
a Càritas Parroquiala Càritas Parroquial

+ info i inscripcions + info i inscripcions 
AQUÍAQUÍ

(Continua a la pàgina següent)



o només als que li “queien bé”. Maria ha 
servit a tota la humanitat, absolutament 
a tota. Va oferir la seva vida per portar-
nos a Jesús. El va educar, li va transmetre 
virtuts que ella tenia. Ella i Josep van 
posar-se al servei de Déu criant a Jesús, el 
Fill, i fent això es van posar al servei de tot 
la humanitat, al teu servei i al meu servei.

A més de tot això, després que el seu 
Fill anés a la creu, morís, fos sepultat 
i ressuscités, tot va canviar. Amb la 
resurrecció de Jesús va començar una 
nova etapa per a ella. La vida de Maria 
va passar a ser l’Església. Els apòstols de 
Jesús i tots els altres deixebles van passar a 
ser la seva família. Tots volien conèixer la 
mare del Mestre, la mare del seu Amic, la 
Mare de Déu i ella es va deixar conèixer. 
Com a bona Mare que és els va unir, 
aconsellar, els va donar confiança i consell 
per ser bons amics del seu fill, testimonis 
i autèntics cristians. I així ho ha seguit 
fent fins al dia d’avui, que estàs llegint 
aquestes línies.

Maria ens ensenya el camí radical de 
l’amor, que moltes vegades, es manifesta 
en el servei constant als altres. I nosaltres, 
com a cristians, vivim en aquesta clau de 
servei, sempre i amb tothom? 

Que aquest mes de maig, mes en què 
recordem especialment la nostra mare 
Maria, ens ajudi a créixer en la virtut del 
servei, que agrada tant però que alhora 
ens costa tant. Maria, Mare de Jesús i 
mare nostra, ajuda’ns a viure aquest lema: 
EN TOT ESTIMAR I SERVIR.

Evangelització a l’abril
«MISSIONS FAMILIARS»
Enguany, aquest mes d’abril i coincidint 
amb la Setmana Santa, no vam parlar de 
l’àrea d’Evangelització de La Nostra Visió: 
simplement, vam viure-la!simplement, vam viure-la!

Aquesta àrea, Aquesta àrea, el lema del qual és 
«Compartim el tresor de la fe amb tothom» 
es va fer realitat gràcies a les sis famílies es va fer realitat gràcies a les sis famílies 
de Schoenstatt que van escollir el nostre de Schoenstatt que van escollir el nostre 
municipi, per compartir la seva riquesa municipi, per compartir la seva riquesa 
espiritual, alegria, entrega i amor cap a espiritual, alegria, entrega i amor cap a 
Jesús i la Mare de Déu, durant la Setmana Jesús i la Mare de Déu, durant la Setmana 
Santa.Santa.

Vam compartir el tresor de la fe eVam compartir el tresor de la fe en n 
cadascuna de les activitats que es van cadascuna de les activitats que es van 
proposar,proposar, però especialment fent Missió 
pel poble, convidant a la parròquia per 
viure la Setmana Santa amb sentit..

Els Tallers per nens i adults, les pregàries i 
tot el que vam viure plegats va ser un fidel el que vam viure plegats va ser un fidel 
reflex de l’Evangelireflex de l’Evangeli, que no podem callar 
sinó que hem de compartir per a que 
tingui sentit.

Gràcies a tots els que van implicar-se en Gràcies a tots els que van implicar-se en 
aquest projecte:aquest projecte: a les famílies que van 
venir, a les famílies que van acollir, als que 
d’una manera o una altra van participar, 
organitzant o sent part de les activitats, 
perquè TOTS SOM IMPORTANTS.TOTS SOM IMPORTANTS.

Gràcies per fer que la Paraula i la vivència Gràcies per fer que la Paraula i la vivència 
de Déu hagi arribat a tants cors! de Déu hagi arribat a tants cors! 

Fem un cine?
Investigació i 
suspens
El caso de Cristo (2017) 
Dissabte 21 de maig | 20:15
Lee Strobel, periodista i ateu, té una cosa 
clara: cal desacreditar el cristianisme, que 
està afectant la seva vida, a partir de la 
conversió de la seva dona. 
El resultat de la seva profunda i 
exhaustiva  investigació, confirmarà el seu 
plantejament inicial? Descobreix el final 
d’aquesta història real.

Església en Sortida

Participa en el Sínode
Dilluns 9 i 16 de maig | 20:15-21:15
Parròquia de Sant Sadurní (locals)

Des de 2021 i fins 2023, l’Església 
Universal es troba en un procés sinodal, 
de discerniment, per avançar junts, 
anunciant l’Evangeli. Aquest sínode és un 
procés participatiu on tu estàs convidat. 
Vine!

EVANGELITZACIÓ
Compartim el tresor de la 

fe amb tothom

La Verge Pelegrina vol venir a casa teva!
Aquest mes de maig, apunta’t a la Sagristia 
per confirmar que vols tenir-la i organitzar-nos 
per a que la Mare de Déu et visiti! 

(Continua de la portada)


