CAP SETMANA DE PREGÀRIA PERA JOVES - Monestir de les Avellanes

Pren nota a la teva AGENDA! Els dies 27 i 28 de febrer et convidem a viure un cap de
setmana de pregària a les Avellanes!

Un temps de parada, d’espiritualitat, de pregària i de compartir al voltant del lema de la Pasqua
2016: “Amb Crist, dare to dream”
Perquè has acabat exàmens,
Perquè necessites un espai de temps «per a tu»,
Perquè vols compartir el que vius i et fa viure amb altra gent,
Perquè vols preparar una mica millor el camí cap a al Pasqua,
Perquè vols viure una experiència de pregària a les Avellanes,
Perquè de tant en tant va bé parar,
Perquè et ve de gust,
Perquè t’han explicat coses i tens ganes d’anar-hi
Perquè tens ganes de trobar-te amb tu mateix/a
Perquè tens ganes de trobar-te amb tu mateix/a
perquè…
Hi més raons per ser-hi…
T’oferim aquest espai…
Un cap de setmana a les Avellanes per «a tu»…
Un moment per trobar-te amb el Déu de la Vida…
T’hi apuntes?
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Detalls pràctics
Inscripció: Per mail a l’equip de pastoral: fch.pastoral@maristes.cat o bé 934908146
Termini: Divendres 12 de febrer
Preu: 20 euros (per als animadors/es maristes –CMS i FAJMACOR- i/o pels que participen dels
grups de joves maristes).
Més informació: www.maristesenxarxa.cat
Detalls: Cal ser a les Avellanes el dissabte 27 de febrer al voltant de les 11.00 h. El cap de
setmana s’acaba el diumenge 28 de febrer després de dinar (al voltant de les 16.30).
Cal dur: sac de dormir, bolígraf i dinar del primer dia.
A l’hora dels transports mirarem de coordinar-nos. Si teniu l’oportunitat de portar el vostre cotxe
i oferir places, us ho agrairem (des de pastoral tenim 8 places).
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