
T’ARRISQUES A PREGAR?T’ARRISQUES A PREGAR?  

Gràcies! 

Tinc Vida i ganes de viure-la 

A poc a poc veig que es va omplint de coses 
noves, amics, reptes, el meu futur com serà?  

És cada dia que el construeixo, he de decidir 
i ser jo mateix. Sort que no estic sol. Hi ha 
persones que m’estimen.  

Hi ets també Tu, Jesús. No et veig però din-
tre meu sento que Tu ho saps tot i que em 
coneixes. 

Gràcies perquè sé que no em deixes mai sol i 
que amb Tu tindré l’Amic confident, ajuda’m 
a ser valent i a no tenir por de voler viure 
una confiança absoluta en Tu i en les teves 
paraules. 

Vull que el teu Esperit m’acompanyi sempre. 

 

Jesús et crida a seguir-lo. 
Ho sabies? 
 
Crida a tothom... i en molts 
moments de la vida d’una 
persona. 
 
Aquest full podria ser una 
crida per a tu, ara. 
 
“Vine amb mi” va dir a uns 
homes que després es con-
vertiren en els seus deixe-
bles. 
 
Ells ho abandonaren tot i el 
seguiren. Tota una aventura 
que va canviar les seves vi-
des. 
 
Més de 20 segles amb segui-
dors i quan encara no exis-
tia Instagram uhmmm 
 
 
Vols seguir-lo? 
  
 
 
 
 
 

Et convidem a formar part 
d’un grup d’amics i amigues 
per tal de descobrir què ens 
vol dir Déu en la nostra vi-
da.  
 
Ajudar-nos a créixer com a 
persones i aprendre a ser 
feliços. 

 
La fe ens ajuda a viure la 
vida amb sentit. El sentit de 
la vida es troba més enllà 
del que veus i palpes. Es 
troba en el que sents... 
 
La confiança en tu mateix, 
l’esperança, la força, la 
il·lusió, l’amor, els anhels 
tenen molt a veure amb el 
teu esperit... Tenir cura del 
cos i també de l’esperit. 
T’animes? 
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M’HO PENSARÉ...M’HO PENSARÉ...  

No et demanem que siguis el millor, ni que ho tinguis tot clar per a fer 
aquest pas... 

Però si vols donar-te una oportunitat per a conèixer què se sent quan 
un creu en Déu, com es parla amb Déu, com es viu la fe en Jesús... 

Si vols posar-te en contacte amb altres joves de Reus, Tarragona, Cata-
lunya....el món, que segueixen Jesús. Llavors pots fer aquest pas! 

No tinguis por. Jesús deia : “No tingueu por”. Potser ara t’ho diu a tu. 
Sigues Tu mateix! 

Jesús digué a Pere: 

- Vine i segueix-me 

I si t’ho està dient 
a tu? 

Jesús convida... Tu responsJesús convida... Tu respons  

Convida a escoltar el seu missatge sobre Tu,  

sobre la Vida, sobre els altres, sobre Déu  

Convida a un Banquet especial 

“Qui està en mi i jo en ell, dóna 

molt de fruit”   Joan 15 

Aquest podria ser un objectiu si co-
mences aquest camí.  

El Baptisme, la Comunió, la Confirma-
ció són els passos que recorrem els 
cristians. En quin pas estàs? Parlem-
ne! 

A la Parròquia de Sant Francesc 
confirmarem durant el mes d’a-
bril de 2018.  

Per rebre aquest Sagrament cal 
preparar-s’hi! 

Ser conscient que reps l’Esperit 
Sant. És la presència de l’Esperit 
de Déu en la teva vida.  

DEMANA MÉS INFODEMANA MÉS INFO  

La confirmacióLa confirmació  

Contacta amb la Parròquia per dir que vols començar  

i t’informarem: 

sfrancesc.reus@arqtgn.cat 

Tf. 660871585  (Mn. Josep M. Gavaldà) 

www.sfrancesc.reus.arqtgn.cat  

Facebook: Parròquia Sant Francesc d’Assís Reus 


