
+UN PAS
EN BUSCA DEL TRESOR
Tots busquem llocs, grups o persones amb qui 
estar a gust, amb qui compartir la vida, amb 
qui tenir una vertadera amistat. Si al Maps 
busques «parròquia» o «església», el mapa se 
t’omplirà de milers d’icones amb una creu. En 
realitat, allà hi tens un tresor; només cal que 
el descobreixis i, quan ho hagis fet, només 
desitjaràs compartir-lo amb altres. Per què? 

EVANGELITZACIÓ
Compartim el tresor de la 

fe amb tothom

EVANGELITZACIÓ

La nostra visió, 
aquí

Perquè en una parròquia hi pots trobar allò que omplirà de sentit la teva 
vida. Oi que quan una cosa et va bé, la vols compartir amb tothom? Això és 
evangelitzar: compartir la teva experiència de Déu i d’Església amb els altres. 

UN TRESOR A COMPARTIR
Compartir amb els altres la teva experiència pot ajudar-los a 
viure una vida més completa i més feliç... Com pots fer-ho? 
• Si ets un pare de família i els teus fills formen part dels grups de la   
 Parròquia, pots convidar als teus familiars o amics perquè apuntin 
 els seus fills.
• Reenviant els whatsapps, posts, newsletters i campanyes que    
 t’enviem des de la Parròquia.
• Convida i/o queda amb un familiar o amic per venir a Missa.
• Explica què fem a la Parròquia, en converses amb altres pares, i diga’ls  
 com els va de bé als teus fills.

Formulari per demanar informació sobre l’Àrea d’Evangelització
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

Si t’agrada la idea, apunta’t al formulari:



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 EVANGELITZACIÓ

1. Fora vergonya! Parla de la teva fe d’una manera natural i senzilla. 
2. Troba la persona, el moment i el lloc... No es tracta de que parlis de Déu i la teva 

experiència de fe amb tothom i en moments o ambients on saps que no t’escoltaran. Sigues 
assertiu!  

3. La teva manera de ser diu molt! Si parles de Déu, però després critiques a l’Església, als 
mossens, a la gent; si parles de Déu i no intentes fer un canvi de vida, les paraules que diguis 
seran paraules buides.

4. Comença a casa. Amb els teus fills, amb el teu marit/muller, amb els teus pares i amics i 
familiars més íntims, amb els que els hi tinguis més confiança.  

5. Sigues una persona alegre. No hi ha millor manera de transmetre l’amor que Déu ens té que 
una actitud positiva davant la vida. Com va citar el Papa Francesc: «Un cristià que no és alegre 
no dona testimoni de la resurrecció de Jesucrist». 

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 A LA RESPONSABLE DE 
L’ACTIVITAT D’EVANGELITZACIÓ O A MOSSÈN ORIOL, 
DESPRÉS DE LES MISSES.
     MOLTES GRÀCIES! :)

ÉS PER TU, ÉS PER TOTS


