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Od 1940 do 2015…

 
W sierpniu 1940 roku, na początku drugiej wojny 
światowej, Brat Roger przybył do wioski Taizé. Mając 
zaledwie 25 lat, założył Wspólnotę, którą wyobrażał 
sobie jako przypowieść o komunii, zaczyn pojednania 
w ludzkiej rodzinie:

 
„Od czasu młodości nigdy nie opuszczała mnie 
intuicja, że życie wspólnoty może stać się znakiem 
Boga, który jest miłością i tylko miłością. Stopniowo 
rosło we mnie przekonanie, że bardzo ważne 
jest utworzenie wspólnoty mężczyzn gotowych 
oddać całe swoje życie, dążących do tego, by się 
wzajemnie rozumieć i zawsze sobie przebaczać – 
wspólnoty, w której dobroć serca i prostota byłyby 
w centrum wszystkiego.” Brat Roger

 
Dzisiaj Wspólnota z Taizé liczy około stu braci, katolików 
i wywodzących się z różnych tradycji protestanckich, 
pochodzących z blisko trzydziestu krajów.

Brat Roger umarł 16 sierpnia 2005 w wieku 90 
lat, zamordowany podczas wieczornej modlitwy 
Wspólnoty.

Przez cały rok 2015 Wspólnota zaprasza do świętowania 
75. rocznicy swego powstania oraz do uczczenia 
pamięci swego Założyciela w setną rocznicę jego 
urodzin i dziesiątą rocznicę śmierci.

Myśląc o roku 2015 następca Brata Rogera i przeor 
Wspólnoty, brat Alois, zaproponował trzyletni okres 
przygotowań, aby w świetle Ewangelii odnowić nasze 
zaangażowanie na rzecz solidarności między ludźmi.

Spotkanie: aby odnowić więzi solidarności
Od niedzieli 9 do niedzieli 16 sierpnia 2015

Ten tydzień, jako kulminacyjny moment obchodów 
roku 2015, będzie również zwieńczeniem trzech lat 
poświęconych „odnawianiu więzi solidarności”.

Młodzi ludzie w wieku między 18 a 35 lat są zaproszeni, 
o ile to będzie możliwe, do przybycia do Taizé właśnie 
w tym tygodniu.

Proszę zaplanować przyjazd w niedzielę 9 sierpnia 
między godz. 14.00 a 18.00. Można również odbyć 
pieszą pielgrzymkę z Cluny lub z Cormatin. Wyjazd w 
niedzielę wieczorem, 16 sierpnia, od godz. 19.00.

Rozważania biblijne i warsztaty, podczas których głos 
zabiorą przedstawiciele różnych Kościołów, różnych 
kontynentów i innych religii. Piątek: modlitwa wokół 
krzyża. Sobota wieczorem: na wolnym powietrzu 
celebracja światła Zmartwychwstania.

W tygodniu między 9 a 16 sierpnia będziemy szczególnie 
pamiętać o osobach, które w różnych stronach świata 
żyją w sytuacjach niepewności i zagrożenia. Dzięki 
funduszowi solidarności różne osoby, niezależnie od 
swoich możliwości mterialnych, będą mogły spędzić 
tydzień w Taizé.

Modlitwa dziękczynna 
dla uczczenia pamięci Brata Rogera
Niedziela 16 sierpnia 2015, godz. 16.00

Otwarta dla wszystkich modlitwa z udziałem 
zwierzchników różnych Kościołów, przedstawicieli 
innych religii i młodych ludzi ze wszystkich kontynentów.



Międzynarodowe spotkania w Taizé 
przez cały rok 2015

 
Jak co roku na wzgórzu w Taizé w roku 2015 od niedzieli 
do niedzieli będą się odbywać tygodniowe spotkania 
międzynarodowe.

Codziennie trzy wspólne modlitwy razem ze Wspólnotą. 
Rozważania biblijne, po nich wymiana doświadczeń 
w małych grupach albo czas milczenia. Warsztaty 
pozwalające pogłębić więź między wiarą a różnymi 
aspektami życia w społeczeństwie.

Daty:
 ▹ młodzi ludzie w wieku od 18 do 29 lat – jeśli to 

możliwe od 9 do 16 sierpnia. Jeśli nie, w każdym 
tygodniu między 6 stycznia a 20 grudnia;

 ▹ młodzi ludzie w wieku 15 – 17 lat – każdy tydzień 
między 6 stycznia a 20 grudnia z wyjątkiem 9 – 
16 sierpnia;

 ▹ dorośli w wieku 30 lat i więcej – od połowy marca 
do połowy października z wyjątkiem tygodnia 
między 9 a 16 sierpnia; dorosłych w wieku 
30 – 35 lat zapraszamy również na spotkanie 
międzykontynentalne między 9 a 16 sierpnia;

 ▹ rodziny (z dziećmi młodszymi niż 15 lat) – lipiec i 
sierpień (oprócz tygodnia między 9 a 16 sierpnia), 
czas Wielkanocy i Zesłania Ducha Świętego.

Przez cały rok 2015 będą się odbywały wystawy, 
warsztaty i różne wydarzenia upamiętniające te rocznice.

 
Wokół 12 maja

 
W niedzielę 10 maja 2015 Wspólnota zaprasza 
mieszkańców okolic Taizé, aby również z nimi świętować 
rocznicę urodzin swojego Założyciela (12 maja 1915). 
Powitanie gości o godz. 15.00, następnie prezentacja 
życia Brata Rogera w formie różnych warsztatów do 
wyboru. O 17.30 modlitwa dziękczynna. Zapraszamy 
młodych ludzi, aby wszędzie tam, gdzie mieszkają, około 
12 maja przygotowali wspólną modlitwę oraz pomyśleli o 
jakichś działaniach w solidarności z potrzebującymi, żeby 
przywołać pamięć Brata Rogera i wprowadzić w czyn jego 
wezwanie do pójścia za Chrystusem.

Rozważania na temat 
powołania zakonnego dzisiaj

Od niedzieli 5 do niedzieli 12 lipca

Międzynarodowe spotkanie młodych sióstr i braci 
żyjących we wspólnotach monastycznych i apostolskich, 
będących w trakcie formacji lub kilka lat po ślubach.

Chodzi o to, aby zastanowić się nad znaczeniem 
powołania zakonnego dzisiaj razem z przełożonymi 
zgromadzeń katolickich, prawosławnych i 
protestanckich, odwołując się do tego, co wniósł Brat 
Roger do „wielkiego drzewa życia monastycznego”, w 
którym Taizé jest, jak mówił, „zwykłym zaszczepionym 
na nim pędem”. Będą również prowadzone rozważania 
biblijne i rozmaite warsztaty.

Sympozjum na temat: 
„Wkład Brata Rogera do myśli teologicznej”
Od niedzieli 30 sierpnia do niedzieli 6 września

Międzynarodowe sympozjum dla młodych teologów: 
studentów teologii, badaczy lub osób od kilku lat 
pełniących służbę w Kościele.

Brat Roger nie brał udziału w debatach uniwersyteckiej 
teologii. Zawsze jednak miał przyjaciół teologów. 
Rozwinął oryginalną myśl, dostrzegalną zarówno w 
jego pismach, jak w życiu Wspólnoty i w spotkaniach 
młodych ludzi. Przyjadą teolodzy protestanccy, 
prawosławni i katoliccy z różnych krajów, aby pomóc 
wydobyć niektóre aspekty jego myśli i poszukiwań 
Wspólnoty z Taizé.

Wolontariat wspólnie z Taizé w roku 2015
 
W 2015 oprócz tych wolontariuszy, którzy spędzają w 
Taizé kilka miesięcy, żeby modlić się, służyć pomocą 
i żyć we wspólnocie, bracia zwracają się do młodych 
ludzi w wieku 18 – 29 lat, żeby:

 ▹ pomogli w Taizé od 2 do 23 sierpnia;
 ▹ żyli w innych miejscach przez kilka tygodni w 

małych prowizorycznych fraterniach (zobacz niżej). 

To wezwanie jest skierowane do wszystkich, ale w 
szczególności do osób, które były w Taizé kilka razy 
i do tych, którzy już jako wolontariusze pomagali 
Wspólnocie. Żeby uzyskać więcej informacji, proszę 
pisać na adres: info2015@taize.fr.

Jeśli chcecie przyjechać do Taizé na dłużej jako 
wolontariusze, więcej informacji znajdziecie na stronie: 
www.taize.fr/2015

•

Małe prowizoryczne fraternie
 
W pierwszym półroczu 2015 można w kilka osób 
zamieszkać w centrum jakiejś dzielnicy, miasteczka, żeby 
tam być świadkiem Ewangelii oraz dzielić z mieszkańcami 
ich radości i cierpienia. Życie uporządkowane przez 
wspólne modlitwy trzy razy w ciągu dnia. Praca 
duszpasterska i społeczna wspólnie z miejscowymi 
wspólnotami chrześcijańskimi, odwiedziny u osób 
samotnych albo znajdujących się w ciężkiej sytuacji, 
prowadzenie modlitw i spotkań młodych ludzi.

Aby się do tego przygotować, osoby pragnące wziąć 
udział w tym projekcie proszone są o spędzenie 
tygodnia w Taizé między Wielkanocą 2014 a lutym 2015.

Aby uzyskać więcej informacji, proszę pisać:  
info2015@taize.fr


