
Krakkó - 

Częstochowa 

2016. július 20-31. 

Két hely, 

ahova mi biztosan megyünk. ÉS TE? 

 

Częstochowa (júl. 20-25.) 

Egy hely, 

 > ahol több ezer fiatallal együtt dicsőítheted az Istent. 

> ahol egyedül, egészen személyesen találkozhatsz az 

irgalmas Istennel. 

> ahol sok-sok tanúságtételt hallhatsz. 

> ahol személyes barátságokat köthetsz. 

> ahol találkozhatsz vidám papokkal és nővérekkel. 

> ahol újra felfedezheted a Szentségeket. 

> ahol a Fekete Madonna közbenjárását kérheted. 

 

Krakkó (júl. 25-31.) 

Egy hely, 

> ahol több millió fiatallal együtt találkozhatsz az 

irgalmas Istennel. 

> ahol több millió fiatallal együtt imádhatod az Istent. 

> ahol több millió fiatallal együtt virraszthatsz Ferenc 

pápával. 

> ahol több száz nemzetből érkező fiatallal együtt él-

heted meg a világegyház egységét. 

> ahol több millió, különböző kultúrából érkező fiatal- 

lal együtt ünnepelheted az egyház sokszínűségét. 

> ahol Szent II. János Pál pápa közbenjárását is 

kérheted.  

Ifjúsági Világtalálkozó 

A Városmajori Jézus Szíve Plébánia és az 

Emmánuel Közösség közös szervezésében  

„ B o l d o g o k  a z  i r g a l m a s o k ,  

m e r t  m a j d  n e k i k  i s  

i r g a l m a z n a k . ”  

( M t  5 , 7 )  Akik már jártak Világtalálkozón  

„Annyi erőt kaptam ott, hogy utána az addig 

számomra elképzelhetetlen dolgokra is képes 

lettem. "  

(Orsi – Madrid 2011) 

„Itt láttunk először táncoló papokat.”  

(Panni és Gábor – Köln 2005) 

„Rózsafüzér és bicikli – a nővérek kellékei”  

(Fábi – Toronto 2002) 

„El kellett menjek a világ másik felére, hogy 

meghalljam Isten hívását a papságra.”  



Kiknek? 

17 – max. 35 éves fiataloknak 

 

Utazás  

Busszal 2016. júl. 20-án reggel Częstochowába, 

2016. júl. 25-én vonattal vagy busszal Krakkóba. 

Hazaút 2016. júl. 31-én busszal. 

 

Szállás 

Családoknál, iskolai tornatermekben, stb. 

 

Ellátás 

Napi háromszori étkezés biztosított a találkozó ideje 

 alatt. Az utazások ideje alatt mindenki magának  

gondoskodik élelemről. 

 

Nyelvtudás 

A találkozó hivatalos nyelve az angol. 

A Częstochowai előtalálkozó alatt közös magyar fordítást biztosítunk. 

 

További információ: 

facebook.com/fiatalok.emmanuel 

fiatalok.emmanuelkozosseg.hu 

Egy ötnapos ifjúsági előtalálkozóra 

Częstochowába, az Emmánuel Közös-

ség szervezésében. Az előtalálkozó 

középpontjában a megélt hit és a 

szentségek felfedezése áll, fiatalos 

hangulatban, sok zenével, nemzetközi 

társaságban, magyar fordítással. 

 

Egy hatnapos Világtalálkozóra Krakkó-

ba, a lengyel egyház szervezésében, a 

Szentatya meghívására. 

 Mire hívunk Téged? 

 A jelentkezés menete 

 

1) A kitöltött jelentkezési lapot, kérjük, dobd be az irodában 

található dobozba, vagy küldd el erre az e-mail címre: 

krakko2016gyere@gmail.com 

2) Minden jelentkezőt személyesen is megkeresünk, hogy 

átbeszéljük a találkozó és az utazás körülményeit – a jelentke-

zés csak ezután válik véglegessé. 

3) Ezután fizesd be a részvételi díj 60 EUR-os előlegét. 

4) További információk: Fekete Orsi 20/588-6025  

 

Jelentkezési határidő: 2016. május 1. 

Az előleg (60 EUR) befizetésének határideje: 2016. május 15. 

Részvételi díj 

A várható pályázati és egyéb támogatásnak, illetve a plébániai 

gyűjtésnek köszönhetően a részvételi díj korlátozott számú 

jelentkezőnek 180 EUR. További jelentkezőket is el tudunk 

vinni önköltséges alapon, mely 320 EUR + 20000 Ft buszkölt-

ség. 

Minden további támogatásnak és forrásötletnek örülünk, és 

kérjük visszajelzéseteket. 

 

Jelentkezési lap 

Név, születési dátum: ________________________________ 

Érvényes útlevél vagy személyi igazolvány száma: _________ 

Lakcím: ____________________________________________ 

Telefon: ___________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________ 

Megjegyzés: ________________________________________ 

Aláírás: ____________________________________________ 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Városmajori Jézus Szíve Plébánia a 

személyes adataimat az Ifjúsági Világtalálkozó céljainak meg-

felelően kezelje. 


