
Részt venni a fiatalok európai találkozóján Bázelben 
-egyszerre három országban! - azt jelenti:

... az imádságban az énekek szépsége és a csönd elmélyíti 
lelki életünket

... sok ezer fiatallal vagyunk együtt, hogy eljussunk a hit és a 
közösségi élet forrásaihoz 

... megtapasztaljuk a bázeli lakosok vendégszeretetét és 
egyszerűségben osztozunk az életükben

... olyan emberekkel találkozunk, akik a mindennapi 
kihívások közt élik az Evangéliumot 

... új lendületet keresünk az európai szolidarításnak

Gyakorlati tudnivalók
Az európai találkozó elsősorban a 17 és 35 év közötti fiataloknak szól

Érkezés:
- december 28-én (részvételi lehetőség a munkacsoportban, 
valamint az énekkórusban)

- december 26-én : önkéntesként való besegítés céljából
(a résztvevőket fogadó csapatban, a gyakorlati munkacsapatokban,
az egyházközösségi találkozók szervezésében vagy a kórusban)

Szállás
Az elszállásolás Bázel városában vagy közeli régiokban lakó 
családoknál történik. Néhányan lehet, hogy iskolákban, 
tornatermekben vagy egyházközségi termekben kapnak szállást.
Matracot és hálózsákot mindenki hozzon magával.

Anyagi hozzájárulás
A kért anyagi hozzájárulás fedezi az étkezéseket, a közszállítási 
eszközökre kapott bérletet, a találkozók termeinek bérleti díját 
valamint egyéb költségeket.A  kért összeg ország szerint vákltozik. A 
romániai fiatalok (16-35 év) hozzájárulásának összege 45 euro a 
találkozó egész időtartamára. 

Jelentkezés december 1. előtt

További tudnivalók: 

meetings@taize.fr
tel: 00 33 3 85 50 30 02

www.facebook.com/taize

www.taize.fr
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Jelentkezési lap és személyes elkötelezettség

– Tudomásul vettem minden információt, melyet az Európai Ifjúsági 
Találkozóra való felkészítő alkalmakkor kaptam, és a bázeli útat 
elsősorban zarándoklatnak tekintem.

– Az európai találkozón részt szeretnék venni minden közös 
programon: reggel, a gyülekezeti alkalmakon majd a közös imákon 
és bibliai bevezetőkön, délután pedig a műhelyfoglalkozásokon és a 
kiscsoportos beszélgetéseken.

Dátum: .......................     Aláírás:

Kérjük NYOMTATOTT betűkkel kitölteni

Családnév: ............................ Keresztnév: .................................................

Lakcím (Irányítószámmal): .........................................................................

...................................................................................................................

Telefonszám: .................................    Mobil: ……..…………..........................

E-mail:   …………….......................................................................................

Születési dátum:   . . / . . / . . . .      Foglalkozás: ...............................

Jövök a  ................................. -ból érkező csoporttal.

Csoport felelős :  .....................................................

- Már voltam Taizében (Franciaországban) :  igen  /  nem 

  mikor voltam utoljára: ....................... (hónap)    ........... (év)

- Már voltam egy Európai Találkozón: igen / nem

  Ha igen, hol?:                  ..........................................................

2017. december 28., csütörtök

Reggel: Érkezés Bázelbe. Minden résztvevő megkapja a találkozó
programját, továbbá kap egy lapot mely egyben tartalmaz: egy
térképet a befogadó egyházközséghez vezető útvonallal, a
közszállítási bérletet és étkezési jegyeket.

Az egyházközségen történő fogadás után a résztvevőket a
családokhoz vagy egyéb szálláshelyekre küldik.

Vacsora, majd esti ima a St. Jakobshalle vagy a St. Jakob-Arena egy
csarnokában.
Visszatérés a szálláshelyre.

December 29., péntek és december 30., szombat

Reggeli ima a fogadó egyházközségben, kiscsoportos beszélgetés
és találkozások helyben elkötelezett személyekkel, majd egyszerű
közös étkezés.

Teaosztás a belvárosban.
Közös ima a belváros templomaiban.
Délután a város különböző részein: műhelyfoglalkozások a
társadalmi elköteleződés, a belső élet, a művészi alkotás és más
témakörökben.

Vacsora, majd esti ima a St. Jakobshalle vagy a St. Jakob-Arena egy
csarnokában.
Visszatérés a szálláshelyre.

December 31., vasárnap

Részvétel a fogadó egyházközségek vasárnapi istentiszteletén,
egyszerű ebéd a fogadó
egyházközségekben, majd indulás a kora délután kezdődő
országonkénti találkozók helyszínére.

Vacsora, majd esti ima a St. Jakobshalle vagy a St. Jakob-Arena egy
csarnokában.

23 órakor imavirrasztás a békéért, majd a “népek ünnepe” a
fogadó egyházközségekben.
2 óra körül visszatérés a vendéglátókhoz.

2018. Január 1., hétfő

Részvétel a fogadó egyházközségek vasárnapi istentiszteletén,
majd ebéd a vendéglátóknál.

Hazaindulás 16 órától


