
Grup Infantil i Juvenil s'ANCORA
Grup de Confirmació

Grup Jove

jesús
jesús

WANTEDWANTED

Casal de Colònies del Sagrat Cor
(Galilea-Puigpunyent)

Del 5 al 8 de Desembre de 1997

AUTORITZACIÓ DEL PARE, LA MARE 
O EL TUTOR LEGAL

En/na .................................................., autoritza al seu fill/a ....................
.......................... a assistir a les Convivències que es realitzaran a Galilea 
els dies 5 al 8 de Desembre de 1997; i fa extensiva aquesta autorització 
a les decisions médico-quirúrgiques que calgui adoptar en cas d´extrema 
urgència, sota la direcció facultativa pertinent.
  
   Palma de Mallorca,.......de.............................de 1997
     Signatura del Pare, Mare o Tutor.

Data màxim per entregar aquesta fitxa a l´animador o Parròquia, 
Dissabte, 22 de Novembre de 1997

Te fa por parla de JESÚS?
(escriu aquí a baix SI o NO i el perque de la teva decisió)



 ORGANITZACIÓ

 Partida de la Plaça de l´Església 
  el Divendres 5 de Desembre a les 19'00 h. de l´horabaixa.
 Estància al Casal de Colònies 
  del Divendres 5, al Dilluns 8, a les 9'00 h. del matí.
 Arribada a la Plaça de l´Església 
  el Dilluns 8 a les 9'30 h. del matí.

 MATERIAL

  -Motxila.
  -Estoreta o manta i Sac de dormir.
  -Llinterna.
  -Un xubasquero.
  -Una bona cacadora o anorak pel fred de vespre.
  -Sabates d’esport comodes per caminar.
  -Objectes de neteja personal.
  -Les guiterres si les sabeu fer sonar.
  -Un boligraf o llapis.
  -Ah! i no t’oblidis dels cançoners, sinó les tens demanalos.

 ECONOMIA

 L´estancia completa al Casal val 4.000 ptes., sense contar el berenar del 
matí de cada día i el Sopar del primer vespre. 
 Varem quedar que tots pagariem 3.000 ptes., i les 1.000 ptes. que faltassin 
les afegiria o la Parròquia de Badies, la del Coll d´En Rabassa o el Grup Jove, 
depén d´on pertanyi el participant.
 Si hi ha qualcú que tengui problemes per pagar que ho parli amb N`Eugeni. 

Necessitam un títol 
per aquestes 
Convivències Cristianes:

QUI ÉS PER A TU JESÚS?

QUI ÉS PER A TU EL FILL DEL DÉU VIU?

QUI ÉS PER A TU JESUCRIST?

QUI ÉS PER A TU EN XUS?

QUI ÉS PER A TU CRIST?

QUI ÉS PER A TU EL SALVADOR?

QUIEN ES PARA TI JESÚS?


