
+UN PAS
POSA’T EN FORMA
Molts treballadors, a les seves feines fan 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.
La il·lusió per aprendre hauria de ser 
permanent i descobrir més sobre Déu  

Creixem en la fe i 
descobrim el sentit de la 

nostra vida

FORMACIÓ

Formació

La nostra visió, 
aquí

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.

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! 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.

Si t’agrada la idea, apunta’t al formulari:

Formulari per demanar informació sobre l’Àrea de Formació
Nom i cognoms     

E-mail        Telèfon

Signatura
En signar el document, accepto ser contactat i que les meves dades s’incloguin en un fitxer 
d’acord amb la política de protecció de dades de les Parròquies de Montornès.
www.parroquiesmontornès.org
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COM VIVIM LA FE
ÉS EL QUE SOM

5 CONSELLS per créixer en FORMACIÓ

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.

LA NOSTRA VISIÓ «La teva parròquia: 
una família alegre, 

on ens estimem, 
evangelitzem 

i compartim la fe  
i la vida»SERVEIPREGÀRIAFORMACIÓFRATERNITATEVANGELITZACIÓ

SI VOLS APROFUNDIR EN AQUESTA ÀREA O 
NECESSITES QUALSEVOL INFORMACIÓ, ENTREGA 
AQUEST FORMULARI A LA RESPONSABLE DE 
L’ACTIVITAT D’EVANGELITZACIÓ O A MOSSÈN ORIOL, 
DESPRÉS DE LES MISSES.
     MOLTES GRÀCIES! :)

ÉS PER TU, ÉS PER TOTS

*Aquí pots veure + sobre el YOUCAT




