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Programa Diário

SÁBADO 28 DE DEZEMBRO
Por favor, sigam cuidadosamente as indicações relativas à vossa paróquia de 
acolhimento, aos horários e meios de transporte, bem como aos horários e locais 
das orações comunitárias e refeições que se encontram no «itinerarium».
Durante a manhã, os participantes dirigem‐se à paróquia de acolhimento.
Durante a tarde, partida para os pontos de distribuição do jantar. Para todas as 
deslocações, sigam cuidadosamente o percurso indicado.
 

Das 17h30 às 18h00
Distribuição do jantar e do piquenique para o dia seguinte em dois locais diferentes 
﴾ver o mapa na última página deste caderno﴿. É muito importante que respeitem o 
local indicado para cada refeição no vosso «itinerarium». Não se esqueçam de trazer 
convosco o saco recebido no acolhimento, uma colher e um copo ou uma taça. O 
saco será a vossa senha de refeição.
 

19h00
ORAÇÃO COMUNITÁRIA
Em Hala Stulecia e nas igrejas do centro da cidade. É muito importante que respeitem 
o local indicado para cada oração no vosso «itinerarium».
Para os cânticos e o desenrolar da oração, ver no final deste caderno.

Leitura

O Senhor disse a Abrão: «Deixa a tua terra, a tua família e a casa do teu pai, 
e vai para a terra que Eu te indicar. Farei de   um grande povo, abençoar‐

te‐ei,  engrandecerei  o  teu  nome  e  serás  uma  fonte  de  bênçãos.  Abençoarei 
aqueles  que  te  abençoarem,  e  amaldiçoarei  aqueles  que  te  amaldiçoarem.  E 
todas  as  famílias  da  Terra  serão  em    abençoadas.»  Abrão  par u,  como  o 
Senhor  lhe  dissera,  levando  consigo  Lot.  Quando  saiu  de  Haran, Abrão  nha 
setenta e cinco anos. Tomou Sarai, sua mulher, e Lot, filho do seu irmão, assim 
como  todos  os  bens  que  possuíam  e  os  escravos  que  nham  adquirido  em 
Haran, e par ram todos para a terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã.

(Génesis 12,1‐5)

Durante a segunda parte da oração:
Meditação do irmão Alois (as traduções escritas estão disponíveis na entrada 
dos locais de oração), seguida da oração à volta da cruz.
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Como ser cidadãos do Reino de Deus e cidadãos dos nossos países? Introdução 
bíblica com um irmão de Taizé.
código WS07, Papieski Wydział Teologiczny, Aula, ul. Katedralna 9
Eléctrico 2, 3, 5, 10 / Autocarro 106, 115, 148, 246, 715, A, C, N – Paragem: Katedra, + 5 min. 

a pé

De seguida, regresso aos locais de alojamento. Por favor, não regressem tarde por 
respeito aos que vos acolhem.
Sigam atentamente as indicações recebidas relativamente ao transporte
 

DOMINGO 29 DEZEMBRO

 Celebração na paróquia de acolhimento

Seguida de um tempo de encontro para conhecer a realidade local, com pessoas 
envolvidas no local e/ou visita a lugares de esperança no bairro.
Os locais e horários das celebrações de diferentes confissões religiosas das da vossa paróquia 
de acolhimento poderão ser obtidos nos pontos de informações. 
 

14h45
Ateliês

Sigam atentamente as indicações dadas para cada tema. O inglês e o polaco serão 
falados em todos os ateliês. Se precisarem de outra tradução, não hesitem em pedi‐
la à equipa de voluntários.
Para os que têm que ir a Hala Stulecia, haverá todas as tardes eléctricos especiais 
﴾T4﴿ a partir do centro da cidade, entre as 16h15 e as 17h15.
 

ESPIRITUALIDADE

Silêncio e oração pessoal. - Possibilidade de ser ouvido ou de receber o sacramento 
da reconciliação.
código AB02, Kościół Bożego Ciała, ul. Bożego Ciała 1

Eléctrico 3, 10, 17, 23, 33 – Paragem: Opera
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Testemunho de cristãos que vivem no Médio Oriente: Debate e partilha.
código WS13, Szkoła Policealna Medyczna, Gym, ul. Stawowa 24

Eléctrico 0L, OP, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 23, 33 / Autocarro 110, 145, 146, 148, 206, 240,249, 251, 
253, 255, 257, 259, K, N – Paragem: Dworzec Główny, + 3 min a pé

Será que podemos servir a dois Mestres? Como ganhar a vida e simultaneamente 
contribuir para melhorar o mundo?
código AA02, Parafia św. Wawrzyńca, ul. Bujwida 51

Eléctrico 9, 17 – Paragem: Grunwaldzka

Jezu ufam tobie (Jesus, eu confio em ti), encontro com as Irmãs de Nossa Senhora 
da Misericórdia que trabalham com adolescentes reclusas.
código AA05, Parafia Najświętszego Serca Jezusowego, pl. Grunwaldzki 3

Eléctrico 0L, 4, 16, 33 / Bus 145, 146, 149, 240, 241, D – Paragem: Most Grunwaldzki

«Julgar os outros cega-nos, enquanto o amor nos ilumina.» A vida e o testemunho 
de Dietrich Bonhoeffer, com o Bispo Luterano Richard Bogusz e a Sociedade 
Dietrich Bonhoeffer.
código MP05, Ewangelicki Kościół Opatrzności Bożej, ul. Kazimierza Wielkiego 29 

Eléctrico 3, 4, 5, 10, 23, 33 – Paragem: Zamkowa, + 2 min. a pé

IGREJA

Porquê ler a Bíblia hoje em dia? Como ligá-la à nossa vida do século XXI? Com o 
Arcebispo Grzegorz Ryś de Łódź e um irmão de Taizé.
código TZ01, Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1 

Eléctrico 1, 2, 4, 10, 16 / Autocarro 145, 146, 253, 255, 715 – Paragem: Hala Stulecia

SOLIDARIEDADE / SOCIEDADE

O meu verdadeiro eu e a minha selfie: Debate entre um influencer e uma jovem 
psicóloga.
código TZ01, Hala Stulecia, Audytorium, ul. Wystawowa 1

Eléctrico 1, 2, 4, 10, 16 / Autocarro 145, 146, 253, 255, 715 – Paragem: Hala Stulecia

DOMINGO 29 DEZEMBRO
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A ecologia nos dias de hoje: quais as prioridades? Agir, rezar…? Com o Movimento 
Católico Global pelo Clima (MCGC), We&Waste, Climate Science Academy e 
Extinction Rebellion.
código TZ03, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, ul. Uniwersytecka 7‐10

Eléctrico 3, 5, 6, 7, 10, 23 – Paragem: Uniwersytecka ou Uniwersytet / Autocarro 246, 247 – 
Paragem: Uniwersytet, + 5 min. a pé

«A guerra no céu», um espectáculo criado por pessoas surdas e pessoas que ouvem 
mal ou normalmente, da Fundacia Migawka.
código WS08, Dworzec Wrocław Główny – Sala Sesyjna, ul. Piłsudskiego 105

Eléctrico 0L, OP, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 23, 33 / Autocarro 110, 145, 146, 148, 206, 240,249, 251, 
253, 255, 257, 259, K, N – Paragem: Dworzec Główny

«Fortifica-nos Senhor, no corpo e no espírito» - Introdução seguida de um tempo 
de exercício com jovens treinadores de desporto.
código WS15, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Gym, ul. Trzebnicka 42‐44

Eléctrico 0L, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 23, 24 / Autocarro 104, 122, 132, 144, 240, 247, 248, 
249, 250 – Paragem: Dworzec Nadodrze + 3 min. a pé

«Não vos esqueçais da hospitalidade, pois, graças a ela, alguns, sem o saberem, 
hospedaram anjos.» Habitantes de Wroclaw e da aldeia de Taizé partilham as suas 
experiências de acolhimento de refugiados.
código TZ03, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, ul. Uniwersytecka 7‐10

Eléctrico 3, 5, 6, 7, 10, 23 – Paragem: Uniwersytecka ou Uniwersytet / Autocarro 246, 247 – 
Paragem: Uniwersytet, + 5 min. a pé

A sopa está na mesa: uma conversa sobre os sem-abrigo, comunicação aberta, 
cozinha e arte. Com um convite para participar no trabalho de Zupa na Wolności 
para os sem-abrigo em Plac Wolności às 17h.
Número de lugares limitados. Bilhetes disponíveis dia 28 de Dezembro a partir das 17 nos pontos 
de Informações.
código WS09, Hotel Dwór Polski, 1ère etage, ul. Kiełbaśnicza 2
Eléctrico 3, 10, 15, 20, 23, 24, 33 / Autocarro 102, 103, 110, 132, 142, 247, 248, 253, 257, 602, 

D, K– Paragem: Rynek, + 3 min. a pé
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Novas formas de voluntariado. Quem sou eu e onde posso ajudar?
código WS04, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa bud. «C» ul. Więzienna 8‐12

Eléctrico 3, 5, 6, 7, 10, 23 – Paragem: Uniwersytecka ou Uniwersytet / Autocarro 246, 247 – 
Paragem: Uniwersytet, + 5 min. a pé

Pequenas comunidades provisórias – três ou quatro jovens vivem uma aventura de 
um mês: rezando juntos, inseridos numa realidade local, participando em acções de 
solidariedade.
código WS07, Papieski Wydział Teologiczny, sala 11, ul. Katedralna 9
Eléctrico 2, 3, 5, 10 / Autocarro 106, 115, 148, 246, 715, A, C, N – Paragem: Katedra, + 5 min. 

a pé

Música barroca da Europa: Concerto com viola da Gamba e violoncelo.
código WS12, Kościół św. Macieja, pl. Nankiera 17

Eléctrico 8, 9, 11, 17, 23 / Autocarro 242, 251, 259 – Paragem: Hala Targowa

ARTE E FÉ
Descobrir a cidade de Wrocław encontrando os seus «gigantes» e os seus «anões». 
Visita interactiva da cidade.
Para iniciar, utilize a aplicação do Encontro ou dirija‐se ao ponto de informações no centro da 
cidade.

A lendária hospitalidade polaca: o que resta dela nos dias de hoje? Exposição de 
Arte Contemporânea de 17 jovens artistas.
Das 14h às 17h. O espaço é limitado, provavelmente terão que esperar um pouco. Bilhetes a 
5 zlotys (preço reduzido).
código WS11, Muzeum Współczesne, pl. Strzegomski 2a

Eléctrico 3, 10, 20, 23, 31, 32, 33 / Autocarro 132, 142, 243, 253 – Paragem: pl. Strzegomski 
(Muzeum Współczesne)

«Nós perdoamos e pedimos-vos perdão» (carta, datada de 1965, dos Bispos 
polacos aos Bispos alemães) – Introdução e visita ao Museu de História da 
Actualidade.
código WS06, Centrum Historii Zajezdnia, Grabiszyńska 184

Eléctrico 4, 5, 11, 15 / Autocarro 124, 126, 133, 134, 246, 251 – Paragem: Bzowa (Centrum 
Zajezdnia)

DOMINGO 29 DEZEMBRO
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Louvor e celebração – Salmos ucranianos dos séculos XV a XVII, entoados pelas 
mulheres da família Zerno.
código AA55, Katedra greckokatolicka pw. św. Wincentego i św. Jakuba, pl.Nankiera 15

Eléctrico 8, 9, 11, 17, 23 / Autocarro 242, 251, 259 – Paragem: Hala Targowa

Wrotizla, Vretslav, Presslaw, Breslau e agora Wrocław: lugar de encontro de várias 
culturas ao longo de milhares de anos de história.
código WS04, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa bud. «C» ul. Więzienna 8‐12

Eléctrico 3, 5, 6, 7, 10, 23 – Paragem: Uniwersytecka ou Uniwersytet / Autocarro 246, 247 
Uniwersytet, + 5 min. a pé

 

Das 17h30 às 18h00
Distribuição do jantar e do piquenique para o almoço do dia seguinte. É muito 
importante que respeitem o local indicado para cada refeição no vosso «itinerarium». 
Não se esqueçam de trazer convosco o saco recebido no acolhimento, uma colher 
e um copo ou uma taça. O saco será a vossa senha de refeição.
 

19h00
ORAÇÃO COMUNITÁRIA
Para saberem o local, consultem o vosso «itinerarium».

Leitura

Os Apóstolos reuniram‐se a Jesus e contaram‐lhe tudo o que  nham feito e 
ensinado. Disse‐lhes, então: «Vinde, re remo‐nos para um lugar deserto e 

descansai  um  pouco.»  Porque  eram  tantos  os  que  iam  e  vinham,  que  nem 
nham  tempo  para  comer.  Foram,  pois,  no  barco,  para  um  lugar  isolado,  sem 

mais ninguém. Ao vê‐los afastar, muitos perceberam para onde iam; e de todas 
as  cidades  acorreram,  a  pé,  àquele  lugar,  e  chegaram  primeiro  que  eles.  Ao 
desembarcar,  Jesus  viu  uma  grande  mul dão  e  teve  compaixão  deles,  porque 
eram como ovelhas sem pastor. Começou, então, a ensinar‐lhes muitas coisas.

(Marcos 6,30‐34)
 

Durante a segunda parte da oração:
Meditação do irmão Alois, seguida de oração à volta da cruz.
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SEGUNDA-FEIRA 30 DE DEZEMBRO

8h30
Oração da manhã na paróquia de acolhimento

Cântico: Laudate Dominum (15)

Do Salmo 146
1. Louva, ó minha alma, o Senhor! Hei‐de louvar o Senhor, enquanto viver; 

enquanto existir, hei‐de cantar hinos ao meu Deus.
2. O Senhor criou os céus, a terra e o mar e tudo o que neles existe. Ele é 

eternamente fiel à sua palavra
3. Ele salva os oprimidos, dá pão aos que têm fome; o Senhor liberta os 

prisioneiros.
4. O Senhor dá vista aos cegos. Ele levanta os abatidos e ama o homem justo.
5. O Senhor protege os que vivem em terra estranha e ampara o órfão e a viúva, 

mas entrava o caminho aos pecadores.

Leitura

O Senhor diz: «Levanta‐te perante uma cabeça branca e honra a pessoa do 
ancião. Teme o  teu Deus. Eu  sou o Senhor.  Se um estrangeiro vier  residir 

con go na  tua  terra,  não  o  oprimirás. O  estrangeiro  que  reside  convosco  será 
tratado  como  um  dos  vossos  compatriotas  e  amá‐lo‐ás  como  a    mesmo, 
porque fostes estrangeiros na terra do Egipto. Eu sou o Senhor, vosso Deus.»

(Leví co 19,32‐34)

Cântico: Bóg jest miłoscią (1)

Silêncio

Oração
Louvamos‐te, Deus vivo, pelas multidões de mulheres, de homens, de jovens e 
de crianças, que, através da terra, procuram ser testemunhas de paz, de 
confiança e de reconciliação.

Oração de intercessão
1. Pedimos‐te pelos responsáveis dos povos, para que conservem a vontade de 

promover a justiça e a liberdade.
2. Cristo, tu que assumes as nossas enfermidades e carregas as nossas doenças, 

vem apoiar os que atravessam a provação.
3. Pedimos‐te, Senhor, pelos que estão ao serviço dos oprimidos, dos 

estrangeiros e dos isolados. 
4. Confiamos‐te as nossas famílias, todos os que nos pediram para rezarmos por 

eles e todos os que rezam por nós.
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5. Pelas nossas terras, para que os cristãos sejam nela testemunhas de esperança 
e de unidade.

Pai Nosso

Cânticos

Encontro com as comunidades locais e pequenos grupos de partilha

Uma vez constituídos os pequenos grupos, reservar um pouco de tempo para se 
apresentarem uns aos outros. De seguida, reler Levítico 19,32‐34 e ler uma das três 
primeiras Propostas para 2020. Depois, partilhar ideias com a ajuda das seguintes 
perguntas:
 

 • Que reacções me inspira a ideia de estar «sempre a caminho»? E a ideia 
de «nunca ser desenraizado»? De que forma estou ou gostaria de estar a 
caminho? Onde estão minhas raízes?

What thoughts does the expression “always on the move” bring to mind? And what 
about the words “never uprooted”? In what way am I or would I like to be “on the 
move”? Where are my roots?

• Que experiência da diversidade humana tenho na minha vida quotidiana 
e como faço para lidar com ela? Qual é a minha experiência com 
estrangeiros no meu país?

 What experience of human diversity do I have in my daily life and how do I manage 
with it? And what is my experience with foreigners or strangers in my country?

 A partir das 12h00
Distribuição de uma bebida quente ﴾código TZ02 no mapa da cidade﴿.
 

13h00
ORAÇÃO COMUNITÁRIA
Para o local, consultar o vosso «itinerarium». 

Leitura

São  Paulo  escreve:  Não  que  já  o  tenha  alcançado  ou  já  seja  perfeito;  mas 
corro, para ver  se o alcanço,  já que  fui alcançado por Cristo Jesus.  Irmãos, 

não me julgo como se já o  vesse alcançado. Mas uma coisa faço: esquecendo‐
me daquilo que está para trás e lançando‐me para o que vem à frente, corro em 
direcção  à meta,  para  o  prémio  a  que Deus,  lá  do  alto,  nos  chama  em Cristo 
Jesus.

(Filipenses 3,12‐14)
 

Pequena meditação de um irmão de Taizé no final da oração.
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«Quem procura a verdade procura Deus, conscientemente ou não» - A filosofia 
de Edith Stein, encontrar uma verdade que compromete o ser no seu todo. Com 
a Fundação de Edith Stein e um irmão de Taizé.
código AA02, Parafia św. Wawrzyńca, ul. Bujwida 51

Eléctrico 9, 17 – Paragem: Grunwaldzka

  Ainda podemos ter esperança nos dias de hoje? Diálogo com um jornalista e um 
irmão de Taizé.
 código WS07, Papieski Wydział Teologiczny Aula, ul. Katedralna 9

 Eléctrico 2, 3, 5, 10 / Autocarro 106, 115, 148, 246, 715, A, C, N – 
Paragem: Katedra, + 5 min. a pé

Dar e receber: uma chave para compreender a vida e o ensinamento de Jesus e 
para nunca estarmos sós. Introdução e partilha em grupos.
código WS04, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa bud. «C» ul. Więzienna 8‐12

Eléctrico 3, 5, 6, 7, 10, 23 – Paragem: Uniwersytecka ou Uniwersytet / Autocarro 246, 247 – 
Paragem: Uniwersytet, + 5 min. a pé

 

14h45
Ateliês

Sigam atentamente as indicações dadas para cada tema. O inglês e o polaco serão 
falados em todo o lado. Se precisarem de tradução em português, não hesitem em 
pedi‐la à equipa de voluntários.

ESPIRITUALIDADE

Silêncio e oração pessoal. - Possibilidade de ser ouvido ou de receber o sacramento 
da reconciliação.
  código AB02, Kościół Bożego Ciała, ul. Bożego Ciała 1

Eléctrico 3, 10, 17, 23, 33 – Paragem: Opera

SEGUNDA-FEIRA 30 DE DEZEMBRO
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«Perguntem ao Rabi» - Debate aberto com o Rabi David Basok (das 14h45 às 
15h45)
A alimentação judaica desde os tempos da Bíblia até aos nossos dias. Encontro com 
Danielle Chaimovitz Basok, Rebbetzyn da Sinagoga. (das 16h às 17h)
Número de lugares limitados. Bilhetes disponíveis dia 28 de Dezembro a partir das 17 nos pontos 
de Informações.
código WS03, Synagoga Pod Białym Bocianem, ul. Włodkowica 7

Eléctrico 4, 6, 7, 14, 15, 20, 24 – Paragem: Narodowe Forum Muzyki, + 3 min. a pé

«Sempre a caminho, mas nunca desenraizados» - A Igreja num mundo em 
mudança. Encontro com Arcebispo Wojciech Polak, Primaz da Polónia, e o irmão 
Alois de Taizé.
código TZ03, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, ul. Uniwersytecka 7‐10

Eléctrico 3, 5, 6, 7, 10, 23 – Paragem: Uniwersytecka ou Uniwersytet/ Autocarro 246, 247 – 
Paragem: Uniwersytet, + 5 min. a pé

«Fazer juntos tudo o que é possível fazer, e nada fazer sem ter os outros em 
conta» - O Ecumenismo vivo, com jovens de Łódź e o Bispo luterano Jerzy Samiec.
code TZ01, Hala Stulecia, Audytorium, ul. Wystawowa 1

Eléctrico 1, 2, 4, 10, 16 / Autocarro 145, 146, 253, 255, 715 – Paragem: Hala Stulecia

IGREJA

Os ícones: Um caminho em direcção a Deus. A partir da iconografia clássica até 
Jerzy Nowosielski (1923-2011).
código AA55, Katedra greckokatolicka pw. św. Wincentego i św. Jakuba, pl.Nankiera 15

Eléctrico 8, 9, 11, 17, 23 / Autocarro 242, 251, 259 – Paragem: Hala Targowa

Um saber viver inter-religioso – Passeio no bairro do Respeito Mútuo de Wrocław.
código MP05, Ewangelicki Kościół Opatrzności Bożej, ul. Kazimierza Wielkiego 29

Eléctrico 3, 4, 5, 10, 23, 33 – Paragem: Zamkowa, + 2 min. Walk
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«Ide por todo o mundo e fazei discípulos entre todos os povos» - Será a Igreja 
universal? Encontro com o Arcebispo Grzegorz Ryś de Łódź.
código TZ01, Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1

Eléctrico 1, 2, 4, 10, 16 / Autocarro 145, 146, 253, 255, 715 – Paragem: Hala Stulecia

Ultrapassar fronteiras e muros da sociedade: o diálogo como chave de compreensão. 
Histórias de vida num mundo multicultural.
código TZ03, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, ul. Uniwersytecka 7‐10

Eléctrico 3, 5, 6, 7, 10, 23 – Paragem: Uniwersytecka ou Uniwersytet / Autocarro 246, 247 – 
Paragem: Uniwersytet, + 5 min. a pé

As alegrias e os desafios da vida em comunidade num mundo individualista. 
Diversas comunidades falam do seu dia-a-dia.
código WS12, Kościół św. Macieja, pl. Nankiera 17

Eléctrico 8, 9, 11, 17, 23 / Autocarro 242, 251, 259 – Paragem: Hala Targowa

Como comunicar a fé no mundo multimédia? Como entrar hoje em contacto com 
as pessoas?
código TZ03, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, ul. Uniwersytecka 7‐10

Eléctrico 3, 5, 6, 7, 10, 23 – Paragem: Uniwersytecka ou Uniwersytet / Autocarro 246, 247 – 
Paragem: Uniwersytet, + 5 min. a pé

Testemunho de cristãos que vivem no Médio Oriente: Debate e partilha.
código WS13, Szkoła Policealna Medyczna Gym, ul. Stawowa 24
Eléctrico 0L, OP, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 23, 33 / Autocarro 110, 145, 146, 148, 206, 240,249, 251, 253, 

255, 257, 259, K, N – Paragem: Dworzec Główny, + 3 min a pé

SOLIDARIEDADE / SOCIEDADE

Criar um mundo melhor? Debate com jovens políticos de diversos países da Europa 
acerca dos problemas e desafios actuais.
 código WS04, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa bud. «C» ul. Więzienna 8, 12

Eléctrico 3, 5, 6, 7, 10, 23 – Paragem: Uniwersytecka ou Uniwersytet / Autocarro 246, 247 – 
Paragem: Uniwersytet, + 5 min. a pé

SEGUNDA-FEIRA 30 DE DEZEMBRO
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Um lugar onde nos sentimos bem: criar prédios abertos e interactivos. Uma equipa 
de jovens arquitectos partilha os seus projectos.
code WS13, Szkoła Policealna Medyczna, Aula, ul. Stawowa 24

Eléctrico 0L, OP, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 23, 33 / Autocarro 110, 145, 146, 148, 206, 240‐249, 251, 
253, 255, 257, 259, K, N – Paragem: Dworzec Główny + 3 min. a pé

Clones, drones, smartphones… De que forma influencia a Ciência da actualidade as 
decisões que devemos tomar?
código WS08, Dworzec Wrocław Główny – Sala Sesyjna, ul. Piłsudskiego 105
Eléctrico 0L, OP, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 23, 33 / Autocarro 110, 145, 146, 148, 206, 240,249, 251, 253, 

255, 257, 259, K, N – Paragem: Dworzec Główny

Projecto Brave Kids, ultrapassar os conflitos culturais sem uma língua comum. 
Reflexão e exercicios práticos.
code WS15, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Gym, ul. Trzebnicka 42‐44

Eléctrico 0L, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 23, 24 / Autocarro 104, 122, 132, 144, 240, 247, 248, 
249, 250 – Paragem: Dworzec Nadodrze + 3 min. a pé

Pequenas comunidades provisórias – três ou quatro jovens vivem uma aventura de 
um mês: rezando juntos, inseridos numa realidade local, participando em acções de 
solidariedade.
código WS07, Papieski Wydział Teologiczny Nr. 11, ul. Katedralna 9

Eléctrico 2, 3, 5, 10 / Autocarro 106, 115, 148, 246, 715, A, C, N – 
Paragem: Katedra, + 5 min. a pé

ARTE E FÉ
Descobrir a cidade de Wrocław encontrando os seus «gigantes» e os seus «anões». 
Visita interactiva da cidade.
Para iniciar, utilize a aplicação do Encontro ou dirija‐se ao ponto de informações no centro da cidade.

Eléctrico 3, 5, 6, 7, 10, 23 – Paragem: Uniwersytecka ou Uniwersytet / Autocarro 246, 247 – 
Paragem: Uniwersytet, + 5 min. a pé
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255 dias: Espectáculo baseado nas «Conversas com um carrasco», de Kazimierz 
Moczarski, seguido de um tempo de partilha.
Em polaco, com legendas em inglês (requer um bom nível de inglês). Número de lugares 
limitados. Bilhetes disponíveis a partir do dia 29/12 a partir das 17 nos pontos de Informações
código WS06, Centrum Historii Zajezdnia, Grabiszyńska 184

Eléctrico 4, 5, 11, 15 / Autocarro 124, 126, 133, 134, 246, 251 – 
Paragem: Bzowa (Centrum Zajezdnia)

A arte barroca vista com um novo olhar. Apresentação moderna do Opus 
Magnum, de Michael Willmann.
das 14h às 18h
código WS10, Pawilon Czterech Kopuł, ul. Wystawowa 1

Eléctrico 1, 2, 4, 10, 16 / Autocarro 145, 146, 253, 255, 715 – Paragem: Hala Stulecia

A lendária hospitalidade polaca: o que resta dela nos dias de hoje? Exposição de 
Arte Contemporânea de 17 jovens artistas.
Das 14h às 17h. O espaço é limitado, provavelmente terão que esperar um pouco. Bilhetes a 
5 zlotys (preço reduzido).
código WS11, Muzeum Współczesne, pl. Strzegomski 2a

Eléctrico 3, 10, 20, 23, 31, 32, 33 / Autocarro 132, 142, 243, 253 –
 Paragem: pl. Strzegomski (Muzeum Współczesne)

SEGUNDA-FEIRA 30 DE DEZEMBRO

A música folclórica polaca com um filtro.
código WS05, Sala Impart, ul. Mazowiecka 17

Eléctrico 0L, 4, 16, 33 / Autocarro 145, 146, 149, 241, 250, D –
 Paragem: Urząd Wojewódzki, + 5 min. a pé
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Das 17h30 às 18h30
Distribuição do jantar e do piquenique para o almoço do dia seguinte. Não se 
esqueçam de trazer convosco o saco recebido no acolhimento, uma colher e um 
copo ou uma taça. O saco será a vossa senha de refeição.
 

19h00
ORAÇÃO COMUNITÁRIA
Para saberem o local, consultem o vosso «itinerarium».

Leitura

O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e insuflou‐lhe pelas narinas 
o sopro da vida, e o homem transformou‐se num ser vivo. Depois, o Senhor 

Deus plantou um jardim no Éden, ao oriente, e nele colocou o homem que  nha 
formado.  O  Senhor  Deus  fez  brotar  da  terra  toda  a  espécie  de  árvores 
agradáveis à vista e de saborosos frutos para comer; a árvore da Vida estava no 
meio do jardim, assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal. (…) O 
Senhor Deus  levou o homem e colocou‐o no  jardim do Éden, para o cul var e, 
também, para o guardar.

(Génesis 2,7‐9.15)
 

Durante a segunda parte da oração:
Meditação do irmão Alois seguida de oração à volta da cruz.
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TERÇA-FEIRA 31 DE DEZEMBRO

8h30
Oração da manhã na paróquia de acolhimento

Cântico: Venite, exultemus Domino (7)

Do Salmo 36
1. A tua bondade, Senhor, chega até aos céus, e a tua fidelidade, até às nuvens.
2. A tua justiça é como os montes altíssimos, os teus juízos são como o abismo 

profundo. Tu, Senhor, salvas os homens e os animais.
3. Ó Deus, que maravilhosa é a tua bondade! Os humanos refugiam‐se debaixo 

das tuas asas.
4. Podem saciar‐se da abundância da tua casa; Tu os inebrias no rio das tuas 

delícias.
5. Em ti está a fonte da vida e é na tua luz que vemos a luz.

Leitura

Jesus disse:  «Quando orardes,  não  sejais  como os  hipócritas,  que  gostam de 
rezar  de  pé  nas  sinagogas  e  nos  cantos  das  ruas,  para  serem  vistos  pelos 

homens.  Em  verdade  vos  digo:  já  receberam  a  sua  recompensa.  Tu,  porém, 
quando  orares,  entra  no  quarto  mais  secreto  e,  fechada  a  porta,  reza  em 
segredo a teu Pai, pois Ele, que vê o oculto, há‐de recompensar‐te.»

(Mateus 6,5‐6)

Cântico: Pan jest mocą (El Senyor) (6)

Silêncio

Oração
Deus vivo, por vezes somos como estrangeiros na terra, desconcertados pela 
violência, pela dureza das oposições. Como uma brisa ligeira, tu sopras em nós o 
Espírito de paz. Transfigura os desertos das nossas dúvidas, preparando‐nos a ser 
portadores de reconciliação aonde tu nos colocas, até que surja uma esperança 
de paz entre os humanos.

Oração de intercessão
1. Jesus Cristo, tu vens transfigurar‐nos para nos renovares à imagem de Deus: 

ilumina as nossas trevas.
2. Jesus Cristo, luz do coração, tu conheces a nossa sede: conduz‐nos em 

direcção à fonte do teu Evangelho.
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3. Jesus Cristo, luz do mundo, tu iluminas cada ser humano: concede‐nos 
discernir a tua presença em cada pessoa. 

4. Jesus Cristo, amigo dos pobres: abre em nós as portas da simplicidade para te 
acolhermos.

5. Jesus Cristo, manso e humilde de coração: renova em nós o espírito da 
infância.

Pai Nosso

Cânticos
 

Encontro em pequenos grupos:

Com os mesmos grupos de segunda‐feira. Reler Mateus 6,5‐6 e a quarta ou quinta 
Propostas para 2020. Depois partilhar tendo como orientação seguintes perguntas:
 

• Na minha vida quotidiana, costumo rezar? Onde? Quando? Como?
Do I pray in my daily life? If so, where, when and in what way?

• Há alguma palavra de Jesus ou alguma história sobre Ele que me ajudem 
a rezar?

 Are there any words or sentences of Jesus, or else a story about him which helps me 
to pray?

 • Será que a oração ajuda a pormo‐nos a caminho? E a reencontrar as 
nossas raízes?

Does prayer help us to be on the move? Or rather to rediscover our roots?

 

A partir das 12h00
Distribuição de uma bebida quente ‐ ﴾código TZ02 no mapa da cidade﴿.
 

13h
ORAÇÃO COMUNITÁRIA
Para saber o local, consultem o vosso «itinerarium».

Leitura

Eis  o  que  diz  o  Senhor,  o  que  te  criou,  ó  Jacob,  o  que  te  formou,  ó  Israel: 
«Nada temas, porque Eu te resgatei, e te chamei pelo teu nome; tu és meu. 

Se  veres de atravessar as águas, estarei con go, e os rios não te submergirão. 
Se  caminhares  pelo  fogo,  não  te  queimarás,  e  as  chamas  não  te  consumirão. 
Porque Eu, o Senhor, sou o teu Deus; Eu, o Santo de Israel, sou o teu salvador.

(Isaías 43,1‐3)
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Pequena meditação de um irmão de Taizé no final da oração.
 

15h
Encontros por países ou regiões de origem

Estes encontros, animados por irmãos de Taizé, permitem procurar como continuar 
uma «peregrinação de confiança» no regresso a casa.
 

• Portugal 
código AA02, Parafia św. Wawrzyńca, ul. Bujwida 51
 Eléctrico 9, 17 – Paragem: Grunwaldzka

 
• América Latina

código WS07, Papieski Wydział Teologiczny, Aula, ul. Katedralna 9
 Eléctrico 2, 3, 5, 10 / Autocarro 106, 115, 148, 246, 715, A, C, N 17 – Paragem: 
Katedra + 5 min. a pé

 

Das 17h30 às 18h30
Distribuição do jantar. É muito importante que respeitem o local indicado para cada 
refeição no vosso «itinerarium».
 

19h00
ORAÇÃO COMUNITÁRIA
Para saberem o local, consultem o vosso «itinerarium».

Leitura

Vendo  Jesus  em  torno  de  si  uma  grande  mul dão,  decidiu  passar  à  outra 
margem.  Saiu‐lhe  ao  encontro  um  doutor  da  Lei,  que  lhe  disse:  «Mestre, 

seguir‐te‐ei  para  onde  quer  que  fores.»  Respondeu‐lhe Jesus:  «As  raposas  têm 
tocas  e  as  aves  do  céu  têm  ninhos;  mas  o  Filho  do  Homem  não  tem  onde 
reclinar a cabeça.»

(Mateus 8,18‐20)
 

Durante a segunda parte da oração:
Meditação do irmão Alois, seguida de oração à volta da cruz.

TERÇA-FEIRA 31 DE DEZEMBRO
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No dia 31 de Dezembro à noite, alguns transportes públicos em Wrocław são 
limitados. Verifiquem bem no vosso «itinerarium» se aí constam indicações especiais 
que digam respeito ao transporte desta noite.
 

Às 23h
Na paróquia de acolhimento, em comunhão com pessoas que sofrem, vigília de 
oração pela Paz, seguida de uma «festa dos povos»:

Cânticos: Jubilate coeli (9) e Bóg jest miłoscią (1)

Oração introdutória
Cristo, tu cuidas de tudo o que nos preocupa. Ressuscitado, como um pobre que 
não se quer impor, acompanhas cada pessoa, sem forçares a entrada no nosso 
coração. Estás presente, ofereces a tua confiança, não negligencias ninguém.

Cântico: Slavite vsi narody / Laudate omnes gentes (13)

do Salmo 23
1. O Senhor é meu pastor: nada me falta. Em verdes prados me faz descansar e 

conduz‐me às águas refrescantes.
2. Reconforta a minha alma e guia‐me por caminhos rectos, por amor do seu 

nome.
3. Ainda que atravesse vales tenebrosos, de nenhum mal terei medo porque Tu 

estás comigo. A tua vara e o teu cajado dão‐me confiança.
4. Preparas a mesa para mim à vista dos meus inimigos; ungiste com óleo a 

minha cabeça; a minha taça transbordou.
5. Na verdade, a tua bondade e o teu amor hão‐de acompanhar‐me todos os 

dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre.

Leitura

Jesus  disse:  «Tudo me  foi  entregue  por meu  Pai;  e  ninguém  conhece  o  Filho 
senão o Pai, como ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o 
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Filho o quiser  revelar. Vinde a mim, todos os que estais  cansados e oprimidos, 
que  Eu  hei‐de  aliviar‐vos.  Tomai  sobre  vós  o  meu  jugo  e  aprendei  de  mim, 
porque sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para o vosso 
espírito. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.»

(Mateus 11,27‐30)

Cântico: Przybądź, Duchu Boży (14)

Silêncio

Oração de intercessão
1. Pelas vítimas da guerra e da violência, oremos ao Senhor.
2. Por aqueles que sofrem adversidades e a dureza da vida, oremos ao Senhor.
3. Pelos que têm que enfrentar a doença ou envelhecer na solidão, oremos ao 

Senhor.
4. Pelos que se esforçam por restaurar a paz, por construir a justiça e por dar 

assistência aos que sofrem, oremos ao Senhor.
5. Cristo, tu morreste e ressuscitaste por nós, para que nada mais nos separe do 

amor de Deus.

Pai nosso

Cântico: Sanctum nomen Domini (19)

Oração
Abençoa‐nos, Jesus Cristo, a nossa alma só em ti descansa em paz.

Cânticos
 

TERÇA-FEIRA 31 DE DEZEMBRO
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QUARTA-FEIRA 1 DE JANEIRO

Celebração na paróquia de acolhimento

Os locais e horários das celebrações de confissões religiosas diferentes das da vossa paróquia 
poderão ser obtidas nos Pontos de Informações.
 

Almoço com as famílias de acolhimento. 
 

A partir das 16h
Partida dos autocarros de Stadion Miejski ﴾TRA4 no mapa da cidade﴿.
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Telefone Central para todas as informações

+48 71 880 84 00
Horários do Posto de Primeiros Socorros: ver na página 2.

Scan este QR-code…

…para encontrar as 
actividades e os locais.


