
Program zilnic

SÂMBĂTĂ 28 DECEMBRIE

Vă rugăm urmați cu atenție indicațiile privind biserica voastră gazdă, orarele și 
mijloacele de transport, ca și orarele și locurile rugăciunilor comune și pentru prânz 
găsite pe itinerarium‐ul vostru ﴾ghidul participantului﴿.
Dimineața, participanții merg la bisericile gazdă.
După‐amiaza, plecare spre punctele de distribuire a mesei. Pentru toate călătoriile, 
urmați cu atenție indicațiile primite.
 

De la 17:30 la 18:00
Distribuirea mesei și a prânzului la pachet pentru ziua următoare în două locuri 
diferite ﴾vedeți harta de pe spatele acestui carnet﴿. Este important să respectați locul 
pentru fiecare masă scris pe itinerarium‐ul vostru. Nu uitați să aduceți geanta pe 
care ați primit‐o la sosire, o lingură si o cană sau un bol. Geanta va fi “biletul vostru 
de intrare” pentru masa de seară.
 

19:00
RUGĂCIUNEA COMUNĂ
la Hala Stulecia și în bisericile din centrul orașului. Este important să respectați locul 
pentru fiecare masă scris pe itinerarium‐ul vostru.
Pentru cântece și structura rugăciunii, vedeți sfârșitul acestui carnet.

Lectură

După aceea a  zis Domnul  către Avram:  "Ieși din pământul  tău, din neamul 
tău și din casa tatălui tău și vino în pământul pe care ți‐l voi arăta Eu. Și Eu 

voi ridica din  ne un popor mare, te voi binecuvânta, voi mări numele tău și vei 
fi  izvor de binecuvântare. Binecuvânta‐voi pe cei  ce te vor binecuvânta,  iar pe 
cei  ce  te  vor  blestema  îi  voi  blestema;  și  se  vor  binecuvânta  întru  ne  toate 
neamurile pământului". Deci a plecat Avram, cum îi zisese Domnul, și s‐a dus și 
Lot cu el. Avram însă era de șaptezeci și cinci de ani, când a ieșit din Haran. Și a 
luat  Avram  pe  Sarai,  femeia  sa,  pe  Lot,  fiul  fratelui  său,  și  toate  averile  ce 
agonisisera ei și toți oamenii, pe care‐i aveau în Haran, și au ieșit, ca să meargă 
în țara Canaanului și au ajuns în Canaan.

(Facerea 12:1‐5)



În timpul celei de‐a doua părți a rugăciunii:
meditație a fratelui Alois, urmată de rugăciunea în jurul crucii.

Apoi întoarceți‐vă la cazarea voastră. Vă rugăm să nu vă întoarceți prea târziu din 
respect pentru gazdele voastre.
Urmați cu atenție indicațiile primite despre transport.
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Slujba în bisericile gazdă

urmată sau precedată de un timp de întâlnire pentru a cunoaște mai bine realitatea 
locală: cu oameni implicați local și/sau vizite la locuri de speranță din cartier.
Orarele și locurile slujbelor unei alte denominațiuni față de cea a bisericii gazdă pot fi găsite 
la punctul de informații. 
Cei care doresc și nu sunt cazați prea departe pot participa la Sfânta Liturghie Ortodoxă:

• 8:00 & 10:00 : Catedrala Ortodoxă a Nașterii Preasfintei Maici a lui Dumnezeu
   Świętego Mikołaja 40, 52‐443 Wrocław
• 9:00 : Parohia Ortodoxă a Sfinților Chiril și Metodiu
   Świętej Jadwigi 13, 50‐996 Wrocław
• 10:00 : Parohia Ortodoxă a Adormirii Maicii Preasfinte a lui Dumnezeu
   ul. Łużycka 20, 56‐400 Oleśnica

 

14:45
Workshop‐uri

Urmați cu atenție indicațiile date pentru fiecare temă. Engleza și poloneza vor fi 
vorbite peste tot. Dacă aveți nevoie de altă traducere, nu ezitați să‐i întrebați pe 
voluntari. Pentru mai multe detalii despre workshop‐uri, verificați aplicația întâlnirii.
Pentru cei care trebuie să meargă la Hala Stulecia, există tramvaie speciale ﴾T4﴿ în 
fiecare după‐amiază din centrul orașului între orele 16:15 și 17:15.
 



Cum să fim cetățeni ai Împărăției lui Dumnezeu și de asemenea cetățeni ai 
propriilor noastre țări? Introducere biblică cu un frate dinTaizé.
cod WS07, Papieski Wydział Teologiczny, Aula, ul. Katedralna 9 

Tramvai 2, 3, 5, 10 / Autobuz 106, 115, 148, 246, 715, A, C, N – 
Oprire: Katedra, + 5 min. pe jos

Putem să slujim la doi stăpâni? Cum să facem să ne câștigăm traiul de zi cu zi și în 
același timp să facem o diferență?
cod AA02, Parafia św. Wawrzyńca, ul. Bujwida 51

Tramvai 9, 17 – Oprire: Grunwaldzka

Jezu, ufam tobie (Iisus, mă încred în Tine) 
Întâlnire cu Surorile Maicii noastre a Milei, care lucrează cu adolescente aflate în detenție.
cod AA05, Parafia Najświętszego Serca Jezusowego, pl. Grunwaldzki 3

Tramvai 0L, 4, 16, 33 / Autobuz 145, 146, 149, 240, 241, D – Oprire: Most Grunwaldzki

"Când îi judecăm pe alții, devenim orbi, în timp ce dragostea ne iluminează." Viața 
și mărturia lui Dietrich Bonhoeffer, cu Episcopul Luteran Richard Bogusz și 
Societatea Dietrich Bonhoeffer.
cod MP05, Ewangelicki Kościół Opatrzności Bożej, ul. Kazimierza Wielkiego 29 

Tramvai 3, 4, 5, 10, 23, 33 – Oprire: Zamkowa, + 2 min. pe jos

SPIRITUALITATE
Liniște și rugăciune personală. 
(Posibilitate de a fi ascultat sau de a primi sacramentul reconcilierii.)
cod AB02, Kościół Bożego Ciała, ul. Bożego Ciała 1

Tramvai 3, 10, 17, 23, 33 – Oprire: Opera

BISERICĂ
De ce să citim Biblia astăzi? Cum să o legăm de viața noastră din secolul 21? 
Cu Arhiepiscopul Grzegorz Ryś din Łódź și un frate din Taizé.
cod TZ01, Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1 

Tramvai 1, 2, 4, 10, 16 / Autobuz 145, 146, 253, 255, 715 – Oprire: Hala Stulecia
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Mărturii ale Creștinilor care trăiesc în Orientul Mijlociu: discuții și împărtășire.
cod WS13, Szkoła Policealna Medyczna, Gym, ul. Stawowa 24

Tramvai 0L, OP, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 23, 33 / 
Autobuz 110, 145, 146, 148, 206, 240,249, 251, 253, 255, 257, 259, K, N – 

Oprire: Dworzec Główny, + 3 min pe jos

Ecologia astăzi: care sunt prioritățile? Acțiune, rugăciune…? 
Cu Mișcarea Globală Catolică Climatică, We&Waste, Academia de Știițe Climatice și 
Rebeliunea Extincției.
cod TZ03, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, ul. Uniwersytecka 7‐10 

Tramvai 3, 5, 6, 7, 10, 23 – Oprire: Uniwersytecka ou Uniwersytet / 
Autobuz 246, 247 – Oprire: Uniwersytet, + 5 min. pe jos

SOLIDARITATE / SOCIETATE
Eu-ul meu adevărat și selfie-ul meu: 
o discuție între un formator de opinie (influencer) și un tânăr psiholog.
cod TZ01, Hala Stulecia, Audytorium, ul. Wystawowa 1

Tramvai 1, 2, 4, 10, 16 / Autobuz 145, 146, 253, 255, 715 – Oprire: Hala Stulecia

"Nu uitați să arătați ospitalitate, pentru că așa unii oameni au primit îngeri, fără 
să știe." Locuitorii din Wrocław și din satul Taizé își împărtășesc experiențele cu 
privire la primirea refugiaților.
cod TZ03, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, ul. Uniwersytecka 7‐10 

Tramvai 3, 5, 6, 7, 10, 23 – Oprire: Uniwersytecka ou Uniwersytet / 
Autobuz 246, 247 – Oprire: Uniwersytet, + 5 min. pe jos

Supa pe masă: o conversație despre cei fără adăpost, comunicare deschisă, gătit și artă. 
Cu o invitație de a participa la Zupa na Wolności pentru cei fără adăpost la Plac 
Wolności la ora 15:00
Locuri limitate, bilete disponibile în 28/12 de la ora 17:00 la punctele de informație.
cod WS09, Hotel Dwór Polski, primul etaj, ul. Kiełbaśnicza 2 

Tramvai 3, 10, 15, 20, 23, 24, 33 / 
Autobuz 102, 103, 110, 132, 142, 247, 248, 253, 257, 602, D, K – 

Oprire: Rynek, + 3 min. pe jos



Noi forme de voluntariat. Cine sunt și unde pot ajuta ?
cod WS04, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa bud. "C", ul. Więzienna 8‐12 

Tramvai 3, 5, 6, 7, 10, 23 – Oprire: Uniwersytecka ou Uniwersytet / Autobuz 246, 247 – 
Oprire: Uniwersytet, + 5 min. pe jos

Mici comunități provizorii: 
să trăim o lună cu alți trei sau patru tineri într-o locație pentru a-i împărtăși 
viața, a ne ruga și a lua parte la acte de solidaritate.
cod WS07, Papieski Wydział Teologiczny, sala 11, ul. Katedralna 9 

Tramvai 2, 3, 5, 10 / Autobuz 106, 115, 148, 246, 715, A, C, N – 
Oprire: Katedra, + 5 min. pe jos

"Război în Cer" 
o reprezentație teatrală creată de cei surzi, cei cu deficiențe de auz și cei care aud 
de la Fundacja Migawka.
cod WS08, Dworzec Wrocław Główny – Sala Sesyjna, ul. Piłsudskiego 105 

Tramvai 0L, OP, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 23, 33 / 
Autobuz 110, 145, 146, 148, 206, 240,249, 251, 253, 255, 257, 259, K, N – 

Oprire: Dworzec Główny

"Întărește-ne, Doamne, în trup și în duh"
Introducere urmată de un timp de exerciții cu tineri antrenori sportivi.
cod WS15, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Gym, ul. Trzebnicka 42‐44

Tramvai 0L, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 23, 24 / 
Autobuz 104, 122, 132, 144, 240, 247, 248, 249, 250 – 

Oprire: Dworzec Nadodrze + 3 min. pe jos 

ARTĂ ȘI CREDINȚĂ
Să descoperim orașul Wrocław întâlnind "giganții" lui și "piticii" lui. Tur interactiv 
al orașului. 
Pentru a începe, folosiți codul QR sau mergeți la punctele de informație Taizé din centrul 
orașului.
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Muzică barocă din Europa Centrală. Concert de violă de gambă și violoncel.
cod WS12, Kościół św. Macieja, pl. Nankiera 17

Tramvai 8, 9, 11, 17, 23 / Autobuz 242, 251, 259 – Oprire: Hala Targowa

Laudă și celebrare, psalmi ucrainieni din secolul XV până în secolul XVII, 
cântați de femei din familia Zerno.
cod AA55, Katedra greckokatolicka pw. św. Wincentego i św. Jakuba, pl.Nankiera 15

Tramvai 8, 9, 11, 17, 23 / Autobuz 242, 251, 259 – Oprire: Hala Targowa

Wrotizla, Vretslav, Presslaw, Breslau și acum Wrocław: 
loc de întâlnire a diverselor culturi de-a lungul a mii de ani de istorie.
cod WS04, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa bud. "C", ul. Więzienna 8‐12

Tramvai 3, 5, 6, 7, 10, 23 – Oprire: Uniwersytecka ou Uniwersytet / 
Autobuz 246, 247 – Oprire: Uniwersytet, + 5 min. pe jos

Ospitalitatea poloneză și ce a mai rămas din ea astăzi? 
Expoziție de artă contemporană a 17 tineri artiști.
De la ora 14:00 la 17:00. Locuri limitate‐ poate va fi nevoie să așteptați. Bilete 5 PLN (preț redus).
cod WS11, Muzeum Współczesne, pl. Strzegomski 2a

Tramvai 3, 10, 20, 23, 31, 32, 33 / Autobuz 132, 142, 243, 253 – 
Oprire: pl. Strzegomski (Muzeum Współczesne)

“Acordăm iertare și cerem iertare” 
(scrisoare din 1965 a episcopilor polonezi către episcopii germani)
introducere și vizită la Muzeul de Istorie Recentă.
cod WS06, Centrum Historii Zajezdnia, Grabiszyńska 184

Tramvai 4, 5, 11, 15 / Autobuz 124, 126, 133, 134, 246, 251 –
 Oprire: Bzowa (Centrum Zajezdnia)



 

De la 17:30 la 18:00
Distribuirea mesei și prânzul pentru ziua următoare. Este important să respectați 
locul pentru fiecare masă scris pe itinerarium‐ul vostru.
 

19:00
RUGĂCIUNEA COMUNĂ
Pentru loc, consultați itinerarium‐ul vostru.

Lectură

Și  s‐au  adunat  apostolii  la  Iisus  și  I‐au  spus  Lui  toate  câte  au  făcut  și  au 
învățat. Și El  le‐a zis: Veniți voi înșivă de o parte, în loc pus u, și odihniți‐vă 

puțin. Căci mulți erau care veneau și mulți erau care se duceau și nu mai aveau 
mp nici să mănânce. Și au plecat cu corabia spre un loc pus u, de o parte. Și i‐

au  văzut  plecând  și  mulți  au  înțeles  și  au  alergat  acolo  pe  jos  de  prin  toate 
cetățile și au sosit înaintea lor. Și ieșind din corabie, Iisus a văzut mulțime mare 
și I s‐a făcut milă de ei, căci erau ca niște oi fără păstor, și a început să‐i învețe 
multe.

(Marcu 6:30‐34)
 

În timpul celei de‐a doua părți a rugăciunii:
meditație a fratelui Alois, urmată de rugăciunea în jurul crucii.
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LUNI 30 DECEMBRIE

8:30
Rugăciune de dimineață în parohiile gazdă

Cântec: Laudate Dominum (15)

din Psalmul 146
1. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Lăuda‐voi pe Domnul în viața mea, cânta‐

voi Dumnezeului meu cât voi trăi.
2. Cel ce a făcut cerul și pământul, marea și toate cele din ele; Cel ce păzește 

adevărul în veac.
3. Cel ce face judecata celor năpăstuiți, Cel ce dă hrană celor flămânzi. Domnul 

dezleagă pe cei ferecați în obezi.
4. Domnul îndreaptă pe cei gârboviți, Domnul înțelepțește orbii, Domnul iubește 

pe cei drepți.
5. Domnul păzește pe cei străini; pe orfani și pe văduvă va sprijini și calea 

păcătoșilor o va pierde.

Lectură

Domnul a zis: „Înaintea celui cărunt să te scoli, să cinsteș  fața bătrânului și 
să te temi de Domnul Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 

De  se  va  așeza  vreun  străin  în  pământul  vostru,  să  nu‐l  strâmtorați.  Străinul, 
care s‐a așezat  la voi, să fie pentru voi ca și băș nașul vostru; să‐l  iubiți ca pe 
voi  înșivă,  că  și  voi  ați  fost  străini  în  pământul  Egiptului.  Eu  sunt  Domnul 
Dumnezeul vostru.”

(Levi c 19:32‐34)

Cântec: Bóg jest miłoscią (1)

Liniște

Rugăciune 
Dumnezeule viu, noi Te lăudăm pentru mulțimea de femei, bărbați, tineri și copii, 
care, pe întreg pământul, încearcă să fie martori ai păcii, încrederii și reconcilierii.

Rugăciuni de cerere
1. Te rugăm pentru liderii națiunilor; fie ca ei să aibă voința de a promova 

dreptatea și libertatea.



2. O, Hristoase, Tu ai luat slăbiciunile noastre asupra Ta și Te‐ai îngrijit de bolile 
noastre; ajută‐i pe cei care trec prin greutăți.

3. Pentru cei care lucrează cu cei oprimați, cu străinii și cu cei singuri.
4. Îți încredințăm familiile noastre și prietenii noștri, pe toți cei care ne‐au cerut să 

ne rugăm pentru ei și care se roagă pentru noi.
5. Pentru țările și regiunile noastre, fie ca cei creștini de acolo să fie martori ai 

adevărului și creatori ai unității, Doamne, ne rugăm.

Tatăl Nostru

Cântece 

Să descoperim comunitățile locale și întâlniri în grupuri mici

Odată grupurile mici formate, luați‐vă un timp să vă prezentați. Apoi citiți Levitic 
19:32‐34 și oricare dintre Propunerile 2020. Împărtășiți împreună apoi, cu ajutorul 
următoarelor întrebări:

 • La ce mă duce cu gândul expresia „întotdeauna pe drum”? 
Dar cuvintele „niciodată dezrădăcinați”? 
În ce fel sunt sau mi‐aș dori să fiu „pe drum”? 
Unde îmi sunt rădăcinile?

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?

• Ce experiență de diversitate umană am în viața mea cotidiană și cum mă 
raportez la ea? 
Ce experiență am cu străinii în țara mea? 

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?

 

De la 12:00
Distribuirea unei băuturi calde ﴾cod TZ02 pe harta orașului﴿.
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"Atunci când cauți adevărul, Îl cauți pe Dumnezeu, fie că știi sau nu asta." 
Filozofia lui Edith Stein, găsirea unui adevăr care îți implică întreaga ființă. 
Cu Fundația Edith Stein și un frate din Taizé.
cod AA02, Parafia św. Wawrzyńca, ul. Bujwida 51

Tramvai 9, 17 – Oprire: Grunwaldzka

  Mai este posibil astăzi să sperăm? Dialog cu un jurnalist și un frate din Taizé.
cod WS07, Papieski Wydział Teologiczny Aula, ul. Katedralna 9

 Tramvai 2, 3, 5, 10 / Autobuz 106, 115, 148, 246, 715, A, C, N –
 Oprire: Katedra, + 5 min. pe jos

SPIRITUALITATE
Liniște și rugăciune personală. 
(Posibilitate de a fi ascultat sau de a primi sacramentul reconcilierii.)
cod AB02, Kościół Bożego Ciała, ul. Bożego Ciała 1

Tramvai 3, 10, 17, 23, 33 – Oprire: Opera

13:00
RUGĂCIUNEA COMUNĂ
Pentru loc, consultați itinerarium‐ul vostru.

Lectură

Pavel scrie: Nu că am și câș gat premiul, sau că am și ajuns desăvârșit; dar 
alerg  înainte,  căutând  să‐l  apuc,  întrucât  și  eu  am  fost  apucat  de Hristos 

Iisus. Fraților, eu nu cred că l‐am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitând ce 
este în urma mea, și aruncându‐mă spre ce este înainte, alerg spre țintă, pentru 
premiul chemării cereș  a lui Dumnezeu, în Hristos Iisus.

(Filipeni 3:12‐14)
 

Scurtă meditație a unui frate din Taizé la finalul rugăciunii.
 

14:45
Workshop‐uri

Urmați indicațiile date pentru fiecare temă. Engleza și poloneza vor fi vorbite peste 
tot. Dacă aveți nevoie de altă traducere, nu ezitați să‐i întrebați pe voluntari. 



Să-l întrebăm pe rabin, discuție deschisă cu rabinul David Basok. 
(de la 14:45 la 15:45)
Hrana ebraică din timpul Bibliei până astăzi, o întâlnire cu Danielle Chaimovitz 
Basok, rebbetzyn la sinagogă. (de la 16:00 la 17:00)
Locuri limitate, bilete disponibile în 28/12 de la ora 17:00 la punctele de informație.
cod WS03, Synagoga Pod Białym Bocianem, ul. Włodkowica 7

Tramvai 4, 6, 7, 14, 15, 20, 24 – Oprire: Narodowe Forum Muzyki, + 3 min. pe jos

"Întotdeauna pe drum, niciodată dezrădăcinați", biserica într-o lume în schimbare. 
Întâlnire cu Arhiepiscopul Wojciech Polak, primat al Poloniei și fratele Alois din Taizé.
cod TZ03, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, ul. Uniwersytecka 7‐10

Tramvai 3, 5, 6, 7, 10, 23 – Oprire: Uniwersytecka ou Uniwersytet / 
Autobuz 246, 247 – Oprire: Uniwersytet, + 5 min. pe jos

A da și a primi: o cheie pentru a înțelege viața și învățătura lui Iisus, și pentru a nu 
fi niciodată singur. Introducere și împărtășire în grupuri mici. 
cod WS04, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa bud. "C", ul. Więzienna 8‐12

Tramvai 3, 5, 6, 7, 10, 23 – Oprire: Uniwersytecka ou Uniwersytet / Autobuz 246, 247 – 
Oprire: Uniwersytet, + 5 min. pe jos

"Faceți tot ce se poate împreună și nimic fără să țineți cont de ceilalți." 
Ecumenismul viu astăzi, cu tineri din Łódź și Episcopul Luteran Jerzy Samiec.
cod TZ01, Hala Stulecia, Audytorium, ul. Wystawowa 1

Tramvai 1, 2, 4, 10, 16 / Autobuz 145, 146, 253, 255, 715 – Oprire: Hala Stulecia

BISERICĂ
Icoanele: un drum către Dumnezeu. 
De la iconografia clasică la Jerzy Nowosielski (1923-2011)
cod AA55, Katedra greckokatolicka pw. św. Wincentego i św. Jakuba, pl.Nankiera 15

Tramvai 8, 9, 11, 17, 23 / Autobuz 242, 251, 259 – Oprire: Hala Targowa

Un savoir vivre interreligios, 
plimbare prin cartierul Respectului Reciproc din Wrocław.
cod MP05, Ewangelicki Kościół Opatrzności Bożej, ul. Kazimierza Wielkiego 29

Tramvai 3, 4, 5, 10, 23, 33 – Oprire: Zamkowa, + 2 min. pe jos
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"Mergeți și faceți ucenici din toate popoarele..." Este biserica universală? 
O întâlnire cu Arhiepiscopul Grzegorz Ryś din Łódź.
cod TZ01, Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1

Tramvai 1, 2, 4, 10, 16 / Autobuz 145, 146, 253, 255, 715 – Oprire: Hala Stulecia

Să biruim granițele și zidurile din societate, dialogul ca și cheie pentru înțelegere. 
Povestiri din viață într-o lume multiculturală.
cod TZ03, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, ul. Uniwersytecka 7‐10

Tramvai 3, 5, 6, 7, 10, 23 – Oprire: Uniwersytecka ou Uniwersytet / 
Autobuz 246, 247 – Oprire: Uniwersytet, + 5 min. pe jos

Bucuriile și greutățile vieții comunitare într-o lume individualistă. 
Diferite comunități vorbesc despre viața lor de zi cu zi.
cod WS12, Kościół św. Macieja, pl. Nankiera 17

Tramvai 8, 9, 11, 17, 23 / Autobuz 242, 251, 259 – Oprire: Hala Targowa

Mărturii ale Creștinilor care trăiesc în Orientul Mijlociu: discuții și împărtășire.
cod WS13, Szkoła Policealna Medyczna Gym, ul. Stawowa 24

Tramvai 0L, OP, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 23, 33 / 
Autobuz 110, 145, 146, 148, 206, 240,249, 251, 253, 255, 257, 259, K, N – 

Oprire: Dworzec Główny, + 3 min pe jos

SOLIDARITATE / SOCIETATE
Să creăm o lume mai bună? Discuții cu tineri politicieni din diferite țări europene, 
despre problemele și încercările pe care le întâmpină astăzi.
cod WS04, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa bud. "C", ul. Więzienna 8‐12

Tramvai 3, 5, 6, 7, 10, 23 – Oprire: Uniwersytecka ou Uniwersytet / 
Autobuz 246, 247 – Oprire: Uniwersytet, + 5 min. pe jos



Cum să comunicăm credința într-o lume multimedia? 
Cum să intrăm în contact și să ne implicăm alături de oameni astăzi?
cod TZ03, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, ul. Uniwersytecka 7‐10

Tramvai 3, 5, 6, 7, 10, 23 – Oprire: Uniwersytecka ou Uniwersytet / 
Autobuz 246, 247 – Oprire: Uniwersytet, + 5 min. pe jos

Un loc unde să ne simțim bine, să concepem clădiri deschise, interactive. 
O echipă de tineri arhitecți își împărtășesc proiectele.
cod WS13, Szkoła Policealna Medyczna, Aula, ul. Stawowa 24

Tramvai 0L, OP, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 23, 33 / 
Autobuz 110, 145, 146, 148, 206, 240‐249, 251, 253, 255, 257, 259, K, N – 

Oprire: Dworzec Główny+ 3 min . pe jos 

Clone, drone, telefoane inteligente... 
Cum influențează știința de astăzi deciziile pe care trebuie să le luăm? 
cod WS08, Dworzec Wrocław Główny – Sala Sesyjna, ul. Piłsudskiego 105

Tramvai 0L, OP, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 23, 33 / 
Autobuz 110, 145, 146, 148, 206, 240,249, 251, 253, 255, 257, 259, K, N – 

Oprire: Dworzec Główny

Proiect Brave Kids, să depășim conflictele culturale fără o limbă comună. 
Reflecție și exerciții practice.
cod WS15, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Gym, ul. Trzebnicka 42‐44

Tramvai 0L, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 23, 24 / 
Autobuz 104, 122, 132, 144, 240, 247, 248, 249, 250 – 

Oprire: Dworzec Nadodrze + 3 min. pe jos 

Mici comunități provizorii: să trăim o lună cu alți trei sau patru tineri într-o 
locație pentru a-i împărtăși viața, a ne ruga și a lua parte la acte de solidaritate.
cod WS07, Papieski Wydział Teologiczny, sala 11, ul. Katedralna 9

Tramvai 2, 3, 5, 10 / Autobuz 106, 115, 148, 246, 715, A, C, N – 
Oprire: Katedra, + 5 min. pe jos
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255 de zile: spectacol bazat pe "Conversație cu călăul", 
de Kazimierz Moczarski urmat de discuții.
În poloneză cu subtitrare în engleză (se cere un nivel ridicat de înțelegere a limbii engleze). 
Locuri limitate, bilete disponibile în 29/12 de la ora 17:00 la punctele de informație.
cod WS06, Centrum Historii Zajezdnia, Grabiszyńska 184

Tramvai 4, 5, 11, 15 / Autobuz 124, 126, 133, 134, 246, 251 – 
Oprire: Bzowa (Centrum Zajezdnia)

Arta barocă văzută cu alți ochi. 
O prezentare modernă a Opus Magnum de Michael Willmann.
de la 14:00 la 18:00
cod WS10, Pawilon Czterech Kopuł, ul. Wystawowa 1

Tramvai 1, 2, 4, 10, 16 / Autobuz 145, 146, 253, 255, 715 – Oprire: Hala Stulecia

ARTĂ ȘI CREDINȚĂ
Să descoperim orașul Wrocław întâlnind "giganții" lui și "piticii" lui. 
Tur interactiv al orașului. 
Pentru a începe, folosiți codul QR sau mergeți la punctele de informație din centrul orașului.

Ospitalitatea poloneză și ce a mai rămas din ea astăzi? E
xpoziție de artă contemporană a 17 tineri artiști.
De la ora 14:00 la 17:00. Locuri limitate‐ poate va fi nevoie să așteptați. Bilete 5 PLN (preț redus).
cod WS11, Muzeum Współczesne, pl. Strzegomski 2a

Tramvai 3, 10, 20, 23, 31, 32, 33 / Autobuz 132, 142, 243, 253 –
 Oprire: pl. Strzegomski (Muzeum Współczesne)

Muzica folclorică poloneză cu un filtru.
cod WS05, Sala Impart, ul. Mazowiecka 17

Tramvai 0L, 4, 16, 33 / Autobuz 145, 146, 149, 241, 250, D – 
Oprire: Urząd Wojewódzki, + 5 min. pe jos



 

De la 17:30 la 18:00
Distribuirea cinei și un prânz la pachet pentru ziua următoare. Este important să 
respectați locul pentru fiecare masă de pe itinerarium‐ul vostru.
 

19:00
RUGĂCIUNEA COMUNĂ
Pentru loc, consultați itinerarium‐ul vostru.

Lectură

Atunci,  luând  Domnul  Dumnezeu  țărână  din  pământ,  a  făcut  pe  om  și  a 
suflat  în  fața  lui suflare de viață și s‐a  făcut omul ființă vie. Apoi Domnul 

Dumnezeu  a  sădit  o  grădină  în  Eden,  spre  răsărit,  și  a  pus  acolo  pe  omul  pe 
care‐l  zidise.  Și  a  făcut  Domnul  Dumnezeu  să  răsară  din  pământ  tot  soiul  de 
pomi,  plăcuți  la vedere  și  cu  roade  bune  de mâncat;  iar  în mijlocul  raiului  era 
pomul  vieții  și  pomul  cunoș nței  binelui  și  răului.  (…)  Și  a  luat  Domnul 
Dumnezeu pe omul  pe  care‐l  făcuse  și  l‐a pus  în  grădina  cea din Eden,  ca  s‐o 
lucreze și s‐o păzească.

(Facerea 2:7‐9,15)
 

În timpul celei de‐a doua părți a rugăciunii:
meditație a fratelui Alois, urmată de rugăciunea în jurul crucii.
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MARȚI 31 DECEMBRIE

8:30
Rugăciune de dimineață în parohiile gazdă

Cântec: Venite, exultemus Domino (7)

din Psalmul 36
1. Doamne, în cer este mila Ta și adevărul Tău până la nori.
2. Dreptatea Ta ca munții lui Dumnezeu, judecățile Tale adânc mare; oameni și 

dobitoace vei izbăvi Doamne.
3. Că ai înmulțit mila Ta, Dumnezeule, iar fiii oamenilor în umbra aripilor Tale vor 

nădăjdui.
4. Sătura‐se‐vor din grăsimea casei Tale și din izvorul desfătării Tale îi vei adăpa 

pe ei.
5. Că la Tine este izvorul vieții, întru lumina Ta vom vedea lumina.

Lectură

Iisus a zis: Iar când vă rugați, nu fiți ca fățarnicii cărora le place, prin sinagogi și prin colțurile ulițelor, stând în picioare, să se roage, ca să se arate oamenilor; 
adevărat grăiesc vouă: și‐au luat plata lor. Tu însă, când te rogi, intră în cămara 
ta și,  închizând ușa, roagă‐te Tatălui tău, Care este în ascuns, și Tatăl tău, Care 
este în ascuns, iți va răsplă  ție.

(Matei 6:5‐6)

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

Liniște

Rugăciune 
Dumnezeule viu, uneori suntem străini pe pământ, tulburați de violență și 
opozițiile grele. Tu sufli asupra noastră Duhul păcii ca o briză ușoară. Transformă 
pustiul îndoielilor noastre și pregătește‐ne să fim purtători ai reconcilierii oriunde 
ne‐am afla, până când va răsări în lumea noastră o speranță a păcii. 

Rugăciuni de cerere
1. Iisuse Hristoase, Tu vii să ne transformi și să ne reînnioești după imaginea lui 

Dumnezeu: strălucește în întunericul nostru.
2. Iisuse Hristoase, lumina inimilor noastre, Tu ne cunoști setea: condu‐ne la 

izvoarele Evangheliei Tale.



3. Iisuse Hristoase, lumina lumii, Tu strălucești asupra fiecărei ființe umane: ajută‐
ne să discernem prezența Ta în fiecare persoană.

4. Iisuse Hristoase, prietenul săracilor: deschide în noi ușile simplității ca să putem 
să Te primim.

5. Iisuse Hristoase, blând și smerit cu inima: reînnoiește în noi duhul copilăriei.

Tatăl nostru 

Cântece 
 

Întâlnire în grupuri mici

Întâlniți‐vă în aceleași grupuri ca și luni. Recitiți Matei 6:5‐6 și citiți fie a patra, fie a 
cincea propunere din Propuneri 2020. Apoi, împărtășiți ajutați de întrebările de mai 
jos:

 
• Mă rog în viața mea de zi cu zi? Dacă da, unde, când și în ce fel?

Do I pray in my daily life? If so, where, when and in what way?

 • Există anumite cuvinte sau propoziții de ale lui Iisus, sau o povestire 
despre El, care mă ajută să mă rog?

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

• Ne ajută rugăciunea să fim în mișcare? 
Sau mai degrabă să ne redescoperim rădăcinile?

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

 

De la ora 12:00
Distribuirea unei băuturi calde ﴾cod TZ02 pe harta orașului﴿.
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13:00
RUGĂCIUNEA COMUNĂ
Pentru loc, consultați itinerarium‐ul vostru.

Lectură

Domnul zice: Ziditorul tău, Iacove, și Creatorul tău, Israele: "Nu te teme, căci 
Eu te‐am răscumpărat și te‐am chemat pe nume, al Meu eș ! Dacă tu vei 

trece prin ape, Eu sunt cu  ne și în valuri tu nu vei fi înecat. Dacă vei trece prin 
foc, nu vei fi ars și flăcările nu te vor mistui. Că Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, 
Sfântul lui Israel, Mântuitorul. Eu dau Egiptul preț de răscumpărare pentru  ne, 
E opia și Saba în locul tău.

(Isaia 43:1‐3)
 

Scurtă mediație a unui frate din Taizé la sfârșitul rugăciunii.
 

15:00
Întâlnire pe țări sau regiuni de origine

Aceste întâlniri, conduse de frații din Taizé, vă ajută să căutați căi de a continua 
„pelerinajul de încredere pe pământ” după ce ajungeți acasă. 
 

• România
cod TZ03, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, ul. Uniwersytecka 7‐10

Tramvai 3, 5, 6, 7, 10, 23 – Oprire: Uniwersytecka ou Uniwersytet / 
Autobuz 246, 247 – Oprire: Uniwersytet + 5 min. pe jos

 

De la 17:30 la 18:00
Distribuirea mesei. Este important să respectați locul pentru fiecare masă scris pe 
itinerarium‐ul vostru.
 

19:00
RUGĂCIUNEA COMUNĂ
Pentru loc, consultați itinerarium‐ul vostru.

Lectură

Și  văzând  Iisus  mulțime  împrejurul  Lui,  a  poruncit  ucenicilor  să  treacă  de 
cealaltă  parte  a mării.  Și  apropiindu‐se un  cărturar,  i‐a  zis:  Învățătorule, Te 

voi urma oriunde vei merge. Dar  Iisus  i‐a  răspuns: Vulpile au vizuini  și păsările 
cerului cuiburi; Fiul Omului însă nu are unde să‐Și plece capul.

(Matei 8:18‐20)



 

În timpul celei de‐a doua părți a rugăciunii:
meditație a fratelui Alois, urmată de rugăciunea în jurul crucii.

 

În 31 decembrie, seara, transportul în comun în Wrocław și împrejurimi este limitat. 
Verificați itinerarium‐ul vostru pentru a vedea dacă există indicații speciale pentru 
transport în seara respectivă.
 

23:00
În bisericile gazdă, în comuniune cu oamenii care suferă, va fi organizată o 
rugăciune de veghe pentru pace, urmată de un „festival al națiunilor”:

Cântece: Jubilate coeli (9) și Bóg jest miłoscią (1)

Rugăciune de introducere
Tu, Hristoase, ai grijă de toate grijile noastre. Domn Înviat, ca un sărac ce nu 
dorește să se impună, Tu umbli alături de fiecare persoană, fără să Îți impui căile 
Tale în inimile noastre. Tu ești prezent; Tu ne oferi încrederea Ta; Tu nu 
abandonezi pe nimeni niciodată.

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

din Psalmul 23
1. Domnul mă paște și nimic nu‐mi va lipsi. La loc de pășune, acolo m‐a sălășluit; 

la apa odihnei m‐a hrănit.
2. Sufletul meu l‐a întors, povățuitu‐m‐a pe căile dreptății, pentru numele Lui.
3. Că de voi și umbla în mijlocul morții, nu mă voi teme de rele; că Tu cu mine 

ești. Toiagul Tău și varga Ta, acestea m‐au mângâiat.
4. Gătit‐ai masa înaintea mea, împotriva celor ce mă necăjesc; uns‐ai cu 

untdelemn capul meu și paharul Tău este adăpându‐mă ca un puternic.
5. Și mila Ta mă va urma în toate zilele vieții mele, ca să locuiesc în casa 

Domnului, întru lungime de zile.

Lectură

Iisus a zis: Toate Mi‐au fost date de către Tatăl Meu și nimeni nu cunoaște pe 
Fiul, decât numai Tatăl, nici pe Tatăl nu‐L cunoaște nimeni, decât numai Fiul și 

cel căruia va voi Fiul să‐i descopere. Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați 
și  Eu vă voi  odihni  pe voi.  Luați  jugul Meu  asupra voastră  și  învățați‐vă  de  la 
Mine, că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihna sufletelor voastre. Căci 
jugul Meu e bun și povara Mea este ușoară.

(Matei 11:27‐30)
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Cântec: Przybądź, Duchu Boży (14)

Liniște

Rugăciuni de cerere
1. Pentru victimele războiului și violenței, Doamne, Te rugăm.
2. Pentru cei răniți de constrângerile și greutățile vieții, Doamne, Te rugăm.
3. Pentru cei bătrâni și bolnavi, care sunt singuri, Doamne, Te rugăm.
4. Pentru cei care își dedică viața pentru a restaura pacea, a crea dreptatea, a‐i 

ajuta pe cei ce suferă, Doamne, Te rugăm.
5. O Hristoase, Tu ai murit și ai înviat pentru noi, ca nimic să nu ne separe 

vreodată de dragostea lui Dumnezeu.

Tatăl nostru 

Cântec: Sanctum nomen Domini (19)

Rugăciune 
Binecuvântează‐ne, Iisuse Hristoase; doar în Tine inimile noastre găsesc odihna și 
pacea.

Cântece 
 

MIERCURI 1 IANUARIE

Slujbă în bisericile gazdă

Orarele și locurile slujbelor unei alte denominațiuni față de cea a bisericii gazdă pot fi găsite 
la punctul de informații. 
 

Masa cu gazdele. 
 

De la 16:00
Plecarea autocarelor de la Stadion Miejski ﴾TRA4 pe harta orașului﴿.
 



Telefonul central pentru toate informațiile

+48 71 880 84 00
Ore pentru primul ajutor: vedeți pagina 2

Scanați acest cod…

…pentru a găsi activitățile 
și locațiile!


