Pasqua Jove Claver 2019, a Raimat

PREU
85€ / *75€ sense autocar.
130€ Taller Bíblic amb EE.
Si reserves la samarreta, + 6€

Anada i tornada
Sortida des de Barcelona: Concentració el dijous 18 d’abril a les 8:45h al Palau
Reial. Sortida en autocar a les 9:00h.
Arribada a Barcelona: diumenge 21 d'abril a les 13:30 a Palau Reial.
Recordeu portar el dinar del primer dia i, els menors d'edat, l'autorització firmada!

Joves Edat Escolar (4t ESO — 18 anys)
Per a joves entre 16 i 18 anys que vulguin viure la Setmana Santa amb altres joves.
Dividits en dues franges d’edat diferents (ESO i Post-Obligatòria), farem
dinàmiques grupals, convivència, pregària compartida i estones personals que ens
ajudin a aprofundir en l’experiència de la Pasqua.

Joves MAG+S (+ 18 anys)
Hi ha vàries propostes per a joves d’entre 18 i 30 anys, per a tenir una experiència
personal i comunitària de la Pasqua, i sentir com Déu ens crida cada dia.

Grups MAG+S
Recomanat 18-22 anys.
Dinàmiques grupals, pregària compartida, acompanyament i estones personals per
ajudar-nos a aprofundir en l’experiència de la Pasqua.

Taller Bíblic
Pensada per a joves amb més recorregut i que ja han tingut alguna experiència en
pasqües anterior. És important parlar-ho amb el propi acompanyant abans
d’inscriure’s.
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Taller Bíblic: a l'estil de St. Ignasi
Per a aquelles persones que més es vulguin afectar, hi ha l’opció de fer el Taller
Bíblic ampliat, amb dos dies previs (del 16 al 21 d'abril). Aquesta modalitat serà
més a l’estil dels Exercicis Espirituals, i per això es cuidarà molt més el silenci.
Per a més informació sobre els Tallers Bíblics, pregunta al teu acompanyant o pots
escriure’ns a pasqua@magis.cat
Inscripcions: aqui
Data de l'esdeveniment:
Dijous, 18. abril 2019 - 9:00 a Diumenge, 21. abril 2019 - 13:30
Cal inscripció prèvia?:
Si
Preu:
0.00€
Nom de l'entitat organitzadora:
MAG+S, Jesuïtes Catalunya, Jesuïtes Educació
Web:
http://magis.cat/
Email:
info@magis.cat
Jesuïtes Lleida — Col·legi Claver
Carretera d'Osca, Km.107
25111
Raimat
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