
+UN PAS GPS 
(Guia Per Seguir Avançant)

Abril 2021

COMPARTEIX ELS TEUS TALENTS
Es diu que “el cristià que no serveix, no serveix 
per a res”. En realitat expressa molt bé el 
manament del servei que ens dona Jesús al 
Sant Sopar. Déu ens ha creat amb moltes 
qualitats i Ell vol que les posem al servei dels 
altres. En aquest mes et proposem de posar els 
teus talents per servir. Tothom té qualitats per 
ajudar als altres. Ofereix-te i mirarem de que 
puguis ubicar-te en algun ministeri o servei. 
Fes el pas!  

LA NOSTRA VISIÓ

SERVEI
Ens preocupem i t’ajudem 

quan ho necessites

ABRIL... 0FERIM ELS NOSTRES 
TALENTS ALS ALTRES
A l’abril et proposem que aportis els teus 
talents i qualitats per servir a la Parròquia i 
als germans. Tots tenim talents i tots podem 
aportar. Anima’t i suma! 

La idea és compartir amb els altres 
el que som i sabem fer.

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

TROBA EL TEU MINISTERI
Fes UN PAS +! 
Regala els teus talents.  
Aquests són els ministeris on pots ajudar. 

5 CONSELLS per créixer 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. Mira quins són els ministeris de la parròquia i compromete’t. 
Gràcies per sumar!

• Acollida de la gent a la porta  
 per a les misses.
• Grup de lectors.
• Equip de litúrgia.
• Acollida de les parelles que  
 desitgen batejar als seus fills.
• Catequista de Primera Comunió.
• Voluntari de Càritas.
• Torns per a tenir l’església oberta 
 (tardes 18-19 h).
• Cinema i cineforum.
• Monitors de nens per a activitats  
 a la parròquia.
• Música, cantar o tocar algun  
 instrument.

• Comunicació, disseny, fotografia o  
 vídeo per a materials parroquials.
• Festes i actes parroquials.
• Grup de pregària per les  
 vocacions sacerdotals.
• Torns d’Adoración al Santíssim  
 (un dia a la setmana).
• Pastoral de la salut  
 (visita als malalts).
• Acompanyar grups de matrimonis  
 i/o famílies.
• Grup d’Adoración al Santíssim i  
 de Lloança.
• Recessos de pregària de mig dia 
  (Advent, Quaresma…).

VETLLA DE  
PENTACOSTA

VINE ESPERIT SANT!

Dv 22 maig. VETLLA de PENTECOSTA 
per adolescents i joves.

Ds 23 maig. VETLLA de PENTECOSTA 
per adults.

Pregària, música en directe  
i adoració al Santíssim.

Tardes amb Jesús
Si encara no ho has provat... Vine i veuràs! 
Una hora de pregària en silenci i adoració al 

Santíssim, amb música en directe.
 La millor manera de començar la setmana!

1r, 3r i 5è diumenge de mes / 19:00-20:00h  
Abril 18 / Maig 2, 16 i 30 / Juny 6 i 20

I si vols que preguem per alguna intenció concreta, pots escriure-la al papers 
que hem deixat al costat de la Bústia de Pregària a l’entrada de la església.

Esta Pascua 2021 
tienes la oportunidad 
de vivir de una forma 
más intensa, más 
alegre y más feliz. 
Mira los detalles en 
la web.


