
    14 OBRES
          DE MISERICÒRDIA

PROGRAMA DE 
QUARESMA 2022

Via Crucis 
Divendres de Quaresma 
Dv 4, 11, 18 i 25 març 
Dv 1 i 8 abril
Una bona manera per créixer en 
delicadesa espiritual. Meditar el camí de 
Jesús pels carrers de Jerusalem i la seva 
Passió salvadora, fins a morir a la 
Creu, ens prepara per a viure 
bé la Setmana Santa.

16:45

Les 24 hores pel Senyor | Dv 25 - Ds 26 març
El Papa Francesc ens anima a la reconciliació i a l’adoració. Per tant, tindrem l’enorme 
oportunitat com a comunitat, de confessar els pecats i d’estar amb Jesucrist, realment 
present en l’Eucaristia i en el Santíssim Sagrament. Vine a trobar-te amb Jesús i a 
confessar-te, si vols. A més, aquest any, sense confinament, podrem quedar-nos vetllant 
tota la nit, amb el Senyor.  

Des del divendres 25 a les 20:30 fins dissabte 26 a les 13:00.

Apunta’t per cobrir el torn d’1 hora! Per anotar-se, a la sagristia o per e-mail.

Novena de Sant Josep 
Dc 9 - Dj 17 març
Va ser el pare de Jesús aquí a la 
terra i és un sant molt estimat a 
tota l’Església. Aquest any  resarem 
la novena de Sant Josep just en 
acabar totes les Misses, tant si 
són d’entre setmana com de cap de 
setmana.

Misses de dl a dj |19:30

Celebració penitencial comunitària | Ds 26 març
Si vols cuidar la teva salut espiritual, aquest és el teu dia. Portar una vida en 
pau amb tothom, dona una serenor que no té preu. Rebràs el perdó de Déu. Ell, que 
és misericòrdia infinita, ho perdona tot i del tot. Vine i gaudeix de l’experiència 
renovadora del perdó. 

Ds 26 d’11:30 a 13:00

Una nova oportunitat 
Cada Quaresma, Jesús ens dona una nova oportunitat per convertir-nos, és a dir, una 
oportunitat per transformar la nostra vida, estimant-lo a Ell i als altres. Aquest 2022, la pro-
posta de les Parròquies Montornès és senzilla: fes cada dia, juntament amb la teva 
família, una Obra de Misericòrdia. Es tracta de fer obres d’amor cap als altres, perquè 
estimem Déu.

40 DIES x

Ves amb el QR a la pàgina de QuaresmaVes amb el QR a la pàgina de Quaresma



Dia del Seminari 
Ds 19 i Dg 20 març

Pregarem pels joves que s’estan preparant 
per a ser sacerdots, al Seminari de la nostra 
Diòcesi de Terrassa (Vallès Oriental i Vallès 
Occidental). Col·lecta econòmica pel Seminari.
Tindrem el testimoni d’un seminarista a la Missa 
de 12:00

Tardes amb Jesús| Dg 20 març i 3 d’abril
Una hora de pregària en silenci, amb música en directe i adoració al 
Santíssim. La millor manera de començar la setmana.

19:00-20:00

TALLER DEL PERDÓ | Dv 8 - Dg 10 d’abril
Aquest és un taller realitzat pel Toni Piniés, feligrès de la parròquia, casat, pare de 
família i psicòleg. Ha realitzat aquest taller a la Diòcesi de Dallas (Texas). 
Una experiència única de reconciliació. Tens rancúnia cap algú des de fa 
temps, tens ferides del passat, experiències que no has pogut oblidar pel mal que 
et van fer…? + info a la web.

Diumenge de Rams | Ds 9 i Dg 10 abril
Benedicció de rams i Missa solemne de Rams. Amb aquesta celebració començarem 
la Setmana Santa del 2022. 
Visquem-la amb una fe ben renovada!
Sent conscients de tot això, us animo a que hi hagi una gran participació, com mai 
abans. Que celebrem una gran Pasqua!  

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

Ves a la web!Ves a la web!

DIOSENCHUFADOS
Online amb Déu
Ds 19 març i 2 d’abril

Descobriràs una proposta 
innovadora i molt pràctica per 

connectar amb el Senyor com 
mai no has fet!
Obert a tothom, però 
especialment als pares 
d’infants i joves.

17:30-18:30

Imatges cortesia de Cristian Camargo (Argentina) 

Exercicis espirituals de Quaresma |Dues opcions:
Dv 18 - Dg 20 de març i Dv 1 - Dg 3 d’abril
Aprofita per viure en aquesta Quaresma un procés d’autèntica conversió. Una 
oportunitat per posar en forma la teva ànima.

+info a la cartellera de l’església o amb Mossèn Oriol.


