Împreuna pe drum

08.09.2017 Sărbătoarea nașterii
Fecioarei Maria. Începerea anului
jubilar 100 ani după moartea lui P.
Francisc Jordan, fondatorul
Salvatorienilor.

comemorării începutului reformației,
acum 500 de ani.
Plecare sâmbăta 14.10.2017 ora 6.00
din fața bisericii, costuri: 80 lei
(autobus și prânz).
4. Curs pentru ministranți,
vineri 10.11. orele 18.00 – sâmbăta
11.11. orele 19.00

______________
Oferte de cursuri:
Ordinul Salvatorienilor din Austria și
România vă invită să vă opriți pe
drumul vieții pentru a vă pregăti
sufletește o sărbătoare creștină, pentru a
comunica cu alții, pentru a tăcea în fața
misterului, pentru a porni împreună,
pentru a admira împreună.
Dacă nu este nimic menționat, ofertele
sunt gratuite și să desfășoară la
Mănăstirea Salvatorienilor situată pe
str. 1 Decembrie nr. 1, Timișoara.
Înscrieri și informații la următoarele
adrese e-mail sau nr. de telefon.
bildungsreferat@salvatorianer.at
.:
(004) 0723 523 369 Dr. Imogen Tietze
(004) 0733 844 264 P. István Barazsuly
SDS
(004) 0726 520 542 P. Márton Gál SDS

1. Cursuri de limba germana:
în fiecare vineri,

*

începători: între orele 16.30 – 18.00,
avansați: orele 18.15 – 19.45.
Prima zi de curs este 20.10.2017. (nu se
țin cursuri în zilele de 01.12., 22.12.,
29.12., 05.01., 30.03., 06.04.)
Cursurile se încheie în 18.05.2018.
Costuri: 200 lei.
2. Curs biblic: evangelia după Sf. Marc
sâmbăta ora 10.00 – 16.00 în zilele
21.10.2017, 04.11.2017, 27.01.2018,
24.02.2018, 24.03.2018, 28.04.2018,
Costuri: 20,-RON pe zi de curs pentru
masa de prânz.
3. Excursie la Biertan (fostul sediu ai
unui episcop evanghelic și biserică
fortificată a sașilor) cu ocazia

5. Zi de reculegere în advent pentru
colaboratori Caritasului,
sâmbata 09.12.2017, ora 10.00 – 16.00
6. Exerciții spirituale pentru tineri
(vineri orele 18.00 până duminică orele
14.00)
* Înaintea adventului 24. – 26.11.2017
Tema: Încredere
* În postul mare 16. – 18.02.2018
tema: Relationare
* În timpul pascal 20. – 22.04. 2018
Tema: Vestire
Exercițiile spirituale sunt conduse de P.
István Barazsuly SDS și P. Márton Gál
SDS

7. Noapte de rugăciune în biserică și
mănăstirea Salvatorienilor în timpul
Postul Mare, vineri, 16.03.2018,
începând cu orele 22.00 până sâmbăta,
17.03.2018 ora 6.00
8. Introducerea la liturghia Săptămăni
Mari, miercuri 28.03.2018 după
liturghia de la ora 18.00,
aprox. 18.30 – 19.30
9. Zile de orientare pentru tineri la
sfârșitul timpului școlar – Simt o
chemare la o poziție în cadrul
bisericii? Vineri, 13.04.2018, orele
18.00 – duminica, 15.04.2018,
orele14.00.
10. Întâlnire a voluntarilor vorbitori de
limba germană care prin diferite
organizații activează sau au activat în
România, în perioada vineri 15.06.,
orele 18.00 – duminica, 17.06.2018, ora
14.00. Costuri: 50,- EUR (cazare,
mese)
11. „ora et labora et lude” – o
săptămână de lucru și rugăciune
împreună, dar și de jocuri și distracție
pentru tineri, începând de luni

25.06.2018, ora 12.00 – vineri
29.06.2018, ora 18.00
Întâlnire națională a tinerilor catolici în
Satu Mare, iulie 2018
12. Săptămâna de drumeție spirituală,
marți 03. – duminica 08.07.2018
Însoțirea: P. Márton Gál SDS
13. Excursie la sfârșitul cursului biblic,
luni 09. – vineri 13.07.2018,
costuri: 250,- EUR (transport, cazare,
mese și taxe de intrări)

14. Pelerinaj pe jos de la Timișoara la
Maria Radna cu ocazia sărbătorii Sf.
Anna și Joachim, părinții Fecioarei
Maria, marți, 24. – joi, 26. iulie 2018
15. Pelerinajul tinerilor (18-25 ani) la
Mariazell și Mariatrost (Austria) cu
microbus și parțial pe jos,
luni 30.07. – vineri 03.08. 2018,
costuri: 150,-EUR (transport, cazare,
mese)

16. Călătorie memorială în sud-vestul
Germaniei unde s-a nascut și în Elveția
unde a decedat P. Francisc Jordan,
fondatorul Salvatorienilor, cu ocazia
aniversării de 100 de ani de la moartea
lui. Pe drum atingem și alte locuri de
pelerinaj. miercuri, 05. – miercuri,
12.09.2018, costuri: 400,-EUR
(transport, cazare, mese)

Preanunțuri:
Ziua mondială tinerilor în Panama.
Tema: “Iată, slujitoarea Domnului, fie
mie după cuvântul tău.” Program
alternativ pentru cei care nu au
posibilitate să meargă în Panama,
marți 22. – duminica 27.01.2019
Țara sfântă - țara lui Isus Cristos - țara
bibliei, pelerinaj la Israel,
marți 14. – joi 23.05.2019,
costuri: 1.000,-EUR

