Benvolgut jove,
Com que tens relació amb la Parròquia i els grups de joves, volem fer-te una
invitació. El Moviment de Joves Cristians (MJC) del Bisbat de Tortosa et convida a participar en la Trobada
de joves +18 que tindrà lloc els dies 27, 28 i 1 de febrer/març a l’Acolliment de les Teresianes de Jesús i
on participarem també del recés de Quaresma que s’organitza des del Bisbat de Tortosa.
Per això et deixem aquí més detallada la informació:
DIES? 27, 28, 1 de febrer/març del 2015.
LLOC? Acolliment de les Teresianes (Jesús – Tortosa).
A QUI VA ADREÇAT? +18 ó joves que el mossèn pugui pensar
que són madurs per a participar-hi.
PREU? 35€ (inclou estància, menjades, material...)
QUÈ CAL PORTAR? A més de ganes de conéixer gent nova,
retrobar-se en altres amics, ganes de treballar... cal dur sac de
dormir, roba per a cada dia, bossa de neteja personal i tot el
que necessites. Recorda de dur alguna cosa que abrigui, que
encara que hi ha calefacció, pot fer fred. A més a més, enrecordate’n de dur el sopar de la primera nit. Cal portar també llibreta,
bolígraf i un nou testament.
Per tal de poder participar cal que reomplis la fulla d’inscripció i
l’entreguis juntament amb els diners a algun responsable del
Moviment de Joves, abans del diumenges 22 de febrer.

NOTA: El divendres dia 27 de febrer caldrà estar a l’Acolliment de les Teresianes de Jesús a les 21h.
______________________________________________________________________________________
(retallar i emplenar abans del 22 de febrer)

Jo, ______________________________________________ amb DNI _____________, sent major d’edat
vull participar de la trobada +18 que tindrà lloc l’últim cap de setmana de febrer del present any.
Telèfon de contacte: _____________________
Edat ________
Correu electrònic: _________________________________________________
Parròquia i poble: ______________________________________________________________
Alhora autoritzo a l’MJC a publicar les imatges en les quals aparegui individualment o en grup l’interessat i que hagin pogut estar
realitzades en el marc de l’activitat i amb caràcter informatiu o d’arxiu, segons la Llei 1/1982 del 5 de maig, sobre el dret a
l’honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge .

Signatura:

