
+UN PAS GPS 
(Guia Per Seguir Avançant)

Març 2021

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.

LA NOSTRA VISIÓ

PREGÀRIA
L’Eucaristia és el nostre estil 

de vida

MARÇ... PARLEM DE JESÚS, 
PARLEM AMB JESÚS
Aquest mes et proposem aprofundir en la 
pregària, que no és repetir oracions, sinó 
tenir un diàleg obert amb Déu cada dia de la 
nostra vida.

La idea és descobrir que la pregària 
forma part de la nostra vida diària.

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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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 i 3r diumenge de mes / 19:00-20:00  Març 7 i 21
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COM VIVIM LA FE
ÉS EL QUE SOM

24 HORES 
PEL SENYOR
Els dies 12 i 13 de 
març, ens tornem a unir 
a l’Església universal 

en aquesta trobada de pregària, a la que 
ens convoca el Papa Francesc.  
Participa-hi!
 Horari Dv 12 març 17:30-21:45
           Ds 13 març  06:00-17:00

Apunta’t per cobrir 1 h de pregària 
a la sagristia, al formulari de la web 
o per mail!

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, Viacrucis (durant la Quaresma...).

Cada dia...

JESÚS 
T’ESPERA
De dilluns a diven-
dres, 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! 

Horari dl-dv 18:00-20:30

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.
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Per estar al 
dia de totes 
les nostres 

activitats de 
pregària, 
visita la 

nostra web!


