
Participaţi la întâlnire de la Basel - în trei țări în același timp - 
şi...

... vă rugaţi prin cântece şi linişte

… mergeți la izvoarele credinței cu mii de tineri veniți din toata 
Europa și mai departe

... trăiţi găzduirea familiilor și împărțiți cu alții în simplitate

... vă întâlniţi cu oameni care trăiesc Evanghelia în mijlocul 
provocărilor zilei de azi

... să găsim un nou elan pentru solidaritate în Europă.

Informații practice :

Întâlnirea este destinată tinerilor între 17-35 de ani.

Sosirea : 
- 28 decembrie (cu opțiune de participarea într-o echipă de munca 
practică sau la cor.)

- 26 decembrie : pentru a ajuta ca voluntar (în echipele de întâmpinare 
a participanților sau în cele de muncă practică, la organizarea 
întâlnirilor parohiale sau la cor.)

Cazarea
Cazarea va fi la familii din Basel sau din regiunea din apropiere. Unii pot
fi cazați în școli sau săli ale bisericilor. 
Fiecare trebuie să aducă izolir și sac de dormit.

Participare la cheltuieli :
Contribuția solicitată acoperă mesele, abonamentul de transport, chiria
sălilor de întâlnire și alte cheltuieli. Suma cerută diferă în funcție de 
țară. Tinerilor (17-35 de ani) din România li se va cere să dea 45 euro 
pentru durata întregii întâlniri.

Ultima zi de înscriere : 1 decembrie

Pentru mai multe informații :

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

www.facebook.com/taize

www.taize.fr

Întâlnirea 
Europeană 
de Tineret
din Basel

Contact local:

mailto:info.ro@taize.fr


Întâlnirea europeană  
de tineret din Basel
28 | 12 | 2017 – 01 | 01 | 2018 

Fișă de înscriere și angajament personal

– Am luat la cunoștință toate informațiile care au fost comunicate în 
timpul întâlnirilor pregătitoare pentru Întâlnirea Europeană, și aș 
dori să merg la Valencia ca la un pelerinaj.

– Doresc să particip la toate punctele programului comun din 
Întâlnirea Europeană: dimineața la viața din parohii, la rugăciunile 
comune din fiecare zi, la introducerile biblice, și la workshop-uri și 
grupurile de discuții care au loc după-amiaza.

Data: .......................     Semnătura:

Vă rugăm să completați cu MAJUSCULE:

NUME: .............................. PRENUME: ...............................................

ADRESA (cu Cod Poștal): .....................................................................

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

Telefon fix: ...................................    Mobil: ………………........................

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

Data de naștere:   . . / . . / . . . .           Profesie: ..........................

Voi veni cu grupul din (orașul)    :   .................................................. 

Numele responsabilului de grup :   ..................................................

- Am mai fost la Taizé în Franța: da / nu

  Când a fost ultima dată:      ....................... (luna)    ........... (anul)

- Am mai fost la o întâlnire europeană: da / nu

  Dacă da, unde:                  ..........................................................

Joi 28 decembrie

Dimineața: Sosirea în diverse puncte din centrul orașului
Fiecare participant va primi un program al întâlnirii, și o hartă cu
traseul către biserica-gazdă, precum și legitimația pentru transport
și mese.

După ce sunt primiți de către biserica gazdă, participanții vor fi
trimiși în familii sau în alte locuri de cazare.

Cina și rugăciunea de seară la halele expoziționale la St.
Jakobshalle sau St. Jakob-Arena.
Întoarcerea la familia gazdă.

Vineri 29 și Sâmbătă 30 decembrie

Rugăciunea de dimineaţă în biserica gazdă, apoi discuţii în grupuri
mici și descoperirea comunităţii locale.
Prânz la pachet. Distribuire de ceai în centrul orașului.
Rugăciunea de prânz în biserici din centrul oraşului.

După-amiaza în diferite locuri din oraș:    
  ateliere pe teme de implicare socială, credință și  viață interioară,
  creație artistică ș.a.m.d

Cina și rugăciunea de seară la St. Jakobshalle sau St. Jakob-Arena.
Întoarcerea la familia gazdă.

Duminică 31 decembrie

Participarea la slujba de dimineaţă în bisericile gazdă locale. 
Apoi întâlniri și prânz la pachet.

După-amiază: întâlniri pe țări 

Cina și rugăciunea de seară la St. Jakobshalle sau St. Jakob-Arena.
Întoarcerea la familia gazdă.

Orele 23, rugăciune de veghe pentru pace în fiecare biserică
gazdă, urmată de o “sărbătoare a popoarelor”. 
Întoarcerea în familiile gazdă în jurul orei 2.

Luni 1 ianuarie 2018

Participarea la slujba de dimineaţă în bisericile gazdă locale, 
apoi prânzul cu familiile gazdă.
Plecarea, începând cu ora 16.00


