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Főtisztelendő Paptestvérek! 
 

20 év után újra lesz Taize-i Találkozó Pécsett október 
23-25. között. Erre a lelki eseményre elsősorban a 17 
és 35 év közötti fiatalokat várjuk, ezért arra kérünk 
Benneteket, hogy a plébániátokhoz tartozó fiatalokat 
értesítsétek az esemény programjáról, a jelentkezés 
módjáról és a várható költségekről. Akik úgy gondolják, 
hogy 17 év alatti (13-17) hittanos fiatalokat is sze-
retnének elhozni erre a találkozóra, azok a szombati 
napra szervezzék meg a gyerekek beutaztatását, ugyanis 
ezen a napon számukra való program is lesz.  

Kérlek Benneteket, hogy az alábbi rövid hirdetést min-
den szentmisén olvassátok fel! 

Garadnay Balázs 
általános helynök 

 

Kedves Testvérek! 

Az egész világ csodálkozva tekint Taize felé, ahol 
évtizedek óta a mai gyakorlatból kiemelkedő érdeklő-
déssel és elkötelezettséggel élik a testvéri közös-
séget, és együtt a Krisztusra figyelést. Nagy öröm 
az ezeréves egyházmegyénk számára, hogy ünnepi esz-
tendőnkben Pécs adhat otthont ennek a lelki tölteke-
zést biztosító találkozónak.  

A Taize-i Találkozók mindig a bizalom zarándokútjai: 
a mi térségünkben ez különös jelentőséggel bír, hogy 
ne az elválasztó falakat érzékeljük, hanem azt a 
szeretetet, ami föléje emel minden emberi nehézség-
nek. Tudjunk úgy tekinteni egymásra, ahogy Krisztus 
tekint ránk, és ahogy a krisztusi embereknek kell 
egymásra nézni! 

Ezért hívunk Benneteket, hogy ilyen nyitott lelkü-
lettel vegyetek részt október 23-25. között Pécsett 
a taizei testvérek által szervezett imatalálkozón.  

A közösségi lelki élményen túl megtapasztalhatjátok 
az ima és a közös elcsendesedés fölemelő voltát, vá-
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laszt kaphattok a Bennetek felmerülő kérdésekre, 
megerősödhettek hitetekben, jó elhatározásaitokban, 
hivatásotokban. Mindazzal az értékkel, ami Bennetek 
van, Ti is gazdagíthatjátok a találkozó résztvevőit, 
kölcsönös segítséget nyújtva, hogyan kell tovább ha-
ladni a bizalom zarándokútján.  

Érkezés csütörtök délután, vagy péntek délelőtt, 
szállást a pécsi és Pécs környéki családoknál kap-
tok. A jelentkezés helyéről a plébánosotokat infor-
máljuk. Addig is a Pécsi Egyházmegye honlapján ta-
láltok tájékoztatást.  

Program:  

Délelőttönként kiscsoportos imádságok és beszélgeté-
sek lesznek.  

Délután a különböző érdeklődési köröknek megfelelő 
műhelyfoglalkozásokon vehettek részt.  

A találkozó fő eseménye az esti imádság, meditáció 
és közös éneklés, melyen Isten különböző nemzetiségű 
gyermekei együtt fordulnak az Atyához.  

Szeretettel várunk Benneteket, hogy jelenlétetekkel 
gazdagítsátok találkozónkat! 

Garadnay Balázs 
általános helynök 


