
“Lăsaţi copiii  să vină la mine…”    

Organizatori: 

Departamentul pentru Tineret 

Pr. Cristian Goia 

0729 884 887 

tineretcluj@gmail.com 

 

Asociaţia Tineretului Român Unit 

ASTRU Cluj 

Codruţa Fernea 

0744164669 

cluj@astru.ro 

 

Gazda întâlnirii: 

Parohia greco-catolică din BECLEAN 

7 iunie 20087 iunie 20087 iunie 20087 iunie 2008    

(Lc 18,16) 

Întâlnirea  

copiilor 

din Eparhia de  

Cluj-Gherla 

Ne puteţi sprijini prin rugăciune,  

sau material, prin donaţii, în contul 

 RO44 BTRL 0130 1206 B806 96XX 

 Vă mulţumim!  
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Ediţia a //–a 



Program 

8.00    

Deschiderea centrului de primire al 
participanţilor 
 
09.00 - 10.00 

Primirea grupurilor  
 

10.00 - 11.00  

Animaţie şi pregătirea pentru  
Sf. Liturghie arhierească 
 
11.00 - 12.30  

Sfânta Liturghie,  
Salutul parohiilor prezente,  
Inmânarea Icoanei copiilor  
protopopiatului care va găzdui această 
Întâlnire în 2009 
Mini concert  
 

12.30 - 13.30  

Masa din pacheţele aduse de acasă 
 

13.30 - 14.30   

Aprofundarea temei Întâlnirii 
 

14.30 - 16.00   

Program recreativ 
 
16.30   

Plecarea grupurilor  

Detalii referitoare la organizare 

• Această întâlnire are un caracter spiritual, de comuniune şi 
de sărbătoare şi se adresează copiilor cu vârsta între 6 şi 12 copiilor cu vârsta între 6 şi 12 copiilor cu vârsta între 6 şi 12 copiilor cu vârsta între 6 şi 12 
de ani. de ani. de ani. de ani. Se recomandă participanţilor ca în zilele precedente, 
în propriile parohii, să se pregătească spiritual pentru această 
întâlnire…  

• Grupurile care vor ajunge la Beclean în dimineaţa zilei de  7 
iunie 2008 vor respecta precizările animatorilor, şi se vor 
prezenta la centrul de primire. 

• Vă rugăm ca deplasarea spre Beclean să se facă în mod Vă rugăm ca deplasarea spre Beclean să se facă în mod Vă rugăm ca deplasarea spre Beclean să se facă în mod Vă rugăm ca deplasarea spre Beclean să se facă în mod 
organizat pe protopopiateorganizat pe protopopiateorganizat pe protopopiateorganizat pe protopopiate. Se decontează transportul par-
ticipanţilor la această întâlnire doar dacă se participă la 
întreg programul întâlnirii. 

• Vă rugăm să  comunicaţi responsabililor cu pastoratia tiner-
ilor din protopopiatul dvs până în data de 20 mai 2008, 20 mai 2008, 20 mai 2008, 20 mai 2008, 
numărul  de participanţi  numărul  de participanţi  numărul  de participanţi  numărul  de participanţi  la această întâlnire din parohia dvs, 
datele de contact ale responsabililordatele de contact ale responsabililordatele de contact ale responsabililordatele de contact ale responsabililor care îi însoţesc, mijlocul 
de transport şi costurile.costurile.costurile.costurile. 

• Vă rugăm să vă asiguraţi că grupul de copii, care va par-
ticipa la această întâlnire, va avea un număr suficient de 
responsabili bine pregătiţi; (aceştia pot fi tinerii sau adulţi 
care se implică în viaţa parohiei) care să se asigure ca la 
plecare fiecare copil are o sticlă cu apă şi pacheţel              
cu mâncare pentru prânz;  

• Pentru buna desfăşurare a întâlniriii, fiecare participant este 
rugat să contribuie cu 5 ron /pers. 5 ron /pers. 5 ron /pers. 5 ron /pers.  

 

• Pentru orice detalii şi informaţii se va lua legătura cu:   

                Pr.  Cristian Goia ( Departamentului pentru tineret)  

                 tel. 0729. 884.887 sau email tineretcluj@gmail.com   

 

                 Codruta Fernea (ASTRU Cluj) 

                 tel. 0744.164669  sau email cluj@astru.ro 

 

Participanţii: 

Animatorii: 

PPPPrrrriiiimmmmaaaa    eeeeddddiiiiţţţţiiiieeee::::    9999    iiiiuuuunnnniiiieeee    2222000000007777    


