
+UN PAS FRATERNITAT

FAMÍLIA DE FAMÍLIES
La família és la imatge perfecta del que 
ha de ser l’Església, un lloc segur on 
es construeixen relacions de germans, 
d’amics, amb el cor obert, on ens tractem 
en confiança i demostrem que som dignes 
de confiança. No es tracta de conèixer a 
tots els de la parròquia, però sí a alguns. 
Aquí tens algunes idees per fer que això es 
faci realitat...

La confiança és clau en la 
nostra manera de ser

FRATERNITAT

La nostra visió, 
aquí

CUIDEM LES TROBADES
Si sou pares de nens de catequesi, les trobades de 
pares que fem mensualment són ideals per conèixer 
persones amb interessos similars.
D’altra banda, sense importar la teva edat o 
situació personal, ara pot ser el moment de fer un pas 
+ en la teva vida i formar part d’un grup petit, on podràs parlar obertament de 
Déu, de l’educació dels teus fills o de la vida. Podràs formar part d’un grup 
amb qui tinguis alguna cosa en comú i començareu el vostre grup de fe 
i vida. Pot ser un grup de famílies amb nens petits, de parelles, de jubilats, de 
vídues... Tot coordinat i cuidat per Mn. Oriol i l’Equip de Nova Evangelització. 
Anima’t. T’assegurem que et sentiràs molt bé. De fet, ja hi ha dos grups que 
funcionen i tots estan encantats.

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

Formulari per demanar informació sobre l’Àrea de Fraternitat
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
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COM VIVIM LA FE
ÉS EL QUE SOM

5 CONSELLS per créixer en FRATERNITAT

1. Fer un gest de salutació als que tinguis al teu costat quan arribis a la parròquia  
(a Missa, a deixar als nens al seu grup...).

2. Parlar amb els que tinguis vistos de la parròquia (en acabar la Missa, amb els altres 
pares, si us trobeu pel carrer...).

3. Permetre’s conèixer i que et coneguin (normalment la gent és maca).
4. Demanar o oferir ajuda als altres (recorda que l’Església és una família i estem per 

ajudar-nos).
5. Plantejar-se de participar en un grup petit (tens la info a l’apartat de  

CUIDEM LES TROBADES).

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

on ens estimem, 
evangelitzem 

i compartim la fe  
i la vida»SERVEIPREGÀRIAFORMACIÓFRATERNITATEVANGELITZACIÓ

SI VOLS FORMAR UN GRUP PETIT O NECESSITES 
QUALSEVOL INFORMACIÓ, ENTREGA AQUEST 
FORMULARI AL RESPONSABLE DE L’ACTIVITAT 
DE FRATERNITAT O A MOSSÈN ORIOL, 
DESPRÉS DE LES MISSES.
     MOLTES GRÀCIES! :)

ÉS PER TU, ÉS PER TOTS


