Anexa nr. 1 la Hotărârea C.J. Mureş nr. 68/30.05.2019

Activităţile culturale şi sociale de interes public judeţean
organizate, desfăşurate şi finanţate de Consiliul Judeţean Mureş în anul
2019

70. Cultură și spiritualitate pentru tineri creștini
Programul pentru tineri mureșeni - Cultură și spiritualitate pentru tineri creștini,
propus de Fundația ”Pro Vita Cristiana”, presupune implicarea a peste 150 de tineri,
din care peste 130 de vârstă școlară și 20 de studenți voluntari, activi în cursul anului
școlar/universitar curent, care se implică și în activități instructiv-educative în diferite
instituții de învățământ preuniversitare și universitare din județul Mureș. Aceștia,
împreună cu cadre didactice coordonatoare, cât și preoți romano-catolici, desfășoară
mai multe acțiuni în cadrul programului mai sus menționat, dedicat întâlnirii istorice,
ocazionată de vizita Suveranului Pontif în România. Beneficiarii proiectului sunt elevii
din ciclurile preuniversitar și universitar, care doresc să se pregătească și să participe.
Astfel, în cadrul proiectului, în zilele de miercuri și vineri, la Parohia Romano-catolică
”Sf. Ioan Botezătorul” din Târgu Mureș, începând cu orele 18:00, sunt susținute
informări privind importanța activității și momentului istoric. În data de 30 mai 2019,
după slujba de la ora 10:00 se plantează în curtea Liceului Teologic Romano-Catolic ”II.
Rakoczi Ferenc” un brad, care este considerat un dar simbolic pentru Suveranul Pontif,
acțiune continuată cu o introspecție a evenimentelor istorice și religioase din ultimii
100 de ani. Astfel, ca și activitate finală, în data de 01.06.2019, se va face deplasarea
la Sumuleu Ciuc, cu 4 autobuze, iar tinerii pelerini sosiți la Miercurea Ciuc se vor
deplasa la biserica din Șumuleu Ciuc și în celelalte sectoarele desemnate pentru
procesiune. După ora 10:00, tinerii vor participa la liturghia celebrată de Papa
Francisc.
Proiectul este organizat de către Fundația ”Pro Vita Cristiana”, în parteneriat cu
Parohia Romano-Catolică “Sf. Ioan Botezatorul” din Târgu Mureș și Liceul Teologic
Romano-Catolic “II. Rákóczi Ferenc” din Târgu Mureș.
Organizator: Fundația ”Pro Vita Cristiana”
Locaţie: Târgu Mureș, Șumuleu Ciuc
Data: 31.05.2019-02.06. 2019
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