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POSA’T EN FORMA
Molts treballadors, a les seves feines, estan 
acostumats i veuen normal fer cursos de 
formació i d’actualització. Nosaltres, com 
a catòlics, amb la nostra fe no podem 
fer menys. La formació permanent és 
necessària i ens permet créixer en 
la fe i descobrir el sentit de la nostra 
vida. A tots ens passa que, quan més 
coneixem més estimem.
Fes el pas!  

LA NOSTRA VISIÓ

Creixem en la fe i 
descobrim el sentit de la 

nostra vida

JUNY... PER CRÉIXER EN EL QUE 
SABEM DE LA NOSTRA FE
La il·lusió per aprendre hauria de ser 
permanent i descobrir més sobre Déu i 
el sentit de la nostra vida, una prioritat. 
Pensa com pots exercitar la teva ment però 
especialment el teu cor, posant-te en forma 
sobre la fe.

La idea és saber més  
per estimar més.

La nostra visió, aquí

«La teva parròquia: 
una família alegre, 

on ens estimem, 
evangelitzem 

i compartim la fe  
i la vida»SERVEIPREGÀRIAFORMACIÓFRATERNITATEVANGELITZACIÓ

FORMACIÓ
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COM VIVIM LA FE
ÉS EL QUE SOM

1. Considera seriosament apuntar-te a les formacions que es proposin al llarg del curs.
2. Compra’t el Youcat (Catecisme per a joves), i llegeix-lo per ordre i de forma regular. És 

molt atractiu! El pots trobar a la llibreria Santa Anna de Granollers.
3. Si no vas rebre el sagrament de la Confirmació valora apuntar-te a un curs sobre el 

Youcat* per descobrir i viure la bellesa de la nostra fe. 
4. Demana al mossèn que t’aconselli un llibre sobre algun tema que t’interessi.
5. Respon a l’enquesta que en breu passarem sobre temàtiques sobre les què rebre + formació.
6.  Si ets casat valora demanar un curs sobre la vocació al Matrimoni i la família.

QUAN FA QUE...? 
Potser l’última vegada que vas formar-
te en la fe va ser quan vas fer la Primera 
Comunió o la Confirmació? Ara ets a 
temps de continuar creixent i descobrint la 
riquesa de la nostra fe!  

Fes UN PAS +! 
Òbviament al teu ritme i al teu pas, però formar-se en la fe és una oportunitat 
no només d’adquirir coneixements sobre la nostra religió, sinó també d’estar 
més a prop de Déu. 
Ens cal sentir i estimar la fe, però també qüestionar-se, debatre i raonar. Fe i 
raó són compatibles! Tenir coneixements sòlids pot contribuir a que la teva fe 
sigui més forta, més profunda i més personal. Això et donarà més eines per 
viure millor cada dia.

,,

PARTICIPEU EN LES 
ENQUESTES!
Per adults i nens

Estem preparant ja les nostres 
propostes de formació, amb 
xerrades a la fresca a l’estiu i 
cursos a partir de la tardor. 

Ben aviat us demanarem que ens 
ajudeu i ens digueu els temes en 
els que us agradaria formar-vos 

més. Gràcies per participar!

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 / 19:00-20:00h  
 6 i 20 juny / 4 i 18 de juliol / 1 i 15 d’agost

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.

6 CONSELLS per créixer en FORMACIÓ

*Aquí pots veure + sobre el YOUCAT

Aquí trobareu bones 
dosis de felicitat

Ja tenim a la nostra web tota la 
informació per apuntar als nens a 

la nostra catequesi dels  
«Amics de Jesús». 

Perquè no es tracta només de fer la 
Primera Comunió, sinó de conèixer-lo més 

i, coneixent-lo, estimar-lo!


