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Nuo 1940 m. iki 2015 m. …

 
1940 m. rugpjūtį, kai vyko Antrasis pasaulinis karas, 
Brolis Roger atvažiavo į Taizé kaimelį. Jam tada buvo 
tik 25-eri, tačiau jis jau buvo pradėjęs bendruomenės 
steigimo darbą. Ši bendruomenė, jis tikėjosi, taps 
bendrystės parabole, susitaikinimo žmonijos šeimoje 
skleidėja:

 
„Man atrodo, nuo mano jaunystės manęs jau 
niekad neapleido nuojauta, jog bendruomenės 
gyvenimas gali būti ženklas, kad Dievas yra 
vien tiktai meilė. Pamažu manyje vis stiprėjo 
įsitikinimas, jog itin svarbu sukurti vyrų 
bendruomenę, kurie būtų pasiryžę atiduoti visą 
savo gyvenimą ir nuolat besistengiantys suprasti 
vienas kitą bei gyventi santarvėje: bendruomenę, 
kuriai širdies gerumas ir paprastumas būtų visų 
svarbiausia“. Brolis Roger

 
Šiandien Taizé bendruomenėje yra apie 100 brolių, 
katalikų ir protestantų, kilusių iš maždaug trisdešimties 
įvairių šalių.

Brolio Roger netekome 2005 m. rugpjūčio 16 d., jam 
tada buvo 90 metų. Vakarinių pamaldų metu jį nužudė 
sutrikusios psichikos asmuo.

2015 m. mūsų Bendruomenė ketina paminėti 
įsteigimo 75-ąsias metines ir kviečia visus prisiminti 
Bendruomenės įkūrėją, jo šimtąsias gimimo ir 
dešimtąsias mirties metines.

Kad pasirengtume 2015 m. minėjimams, Brolis Alois, 
tapęs Bendruomenės vadovu po Brolio Roger mirties, 
pasiūlė skirti trejetą metų ieškojimams, kad Evangelijos 
šviesoje atnaujintume mūsų įsipareigojimą skleisti 
solidarumą tarp žmonių.

Naujojo Solidarumo susitikimas
Nuo 2015 m. rugpjūčio 9 d. iki 16 d.

2015 m. svarbiausias paminėjimo renginys, taip pat 
reikšmingiausias ir baigiamasis visų trijų Naujojo 
Solidarumo ieškojimo metų etapas bus ši savaitė. 

Jaunimą (nuo 18 iki 35 metų) kviečiame atvykti į Taizé 
būtent šią savaitę.

Atvykimas: sekmadienį, rugpjūčio 9 d. nuo 14 iki 18 val. 
Galima surengti piligriminę kelionę pėsčiomis iš Cluny 
ar Cormatin. Išvykimas: sekmadienį, rugpjūčio 16 d. nuo 
19 val.

Apmąstymai Biblijos temomis ir teminiai susitikimai, 
dalyvaus kalbėtojai iš įvairių žemynų, atstovaujantys 
įvairias konfesijas. Penktadienis: malda prie kryžiaus. 
Šeštadienio vakaras: pamaldos lauke, Prisikėlimo 
šviesos iškilmė.

Per visą savaitę nuo rugpjūčio 9 d. iki 16 d. 
ypatingą dėmesį skirsime įvairiose pasaulio vietose 
gyvenantiems žmonėms, kurie patiria sunkumų; 
Solidarumo fondas leis jiems praleisti savaitę Taizé ir 
dalyvauti susitikimuose.

Padėkos pamaldos Brolio Roger atminimui
Sekmadienis, rugpjūčio 16 d., 16 val.

Į pamaldas kviečiame visus, jose dalyvaus Bažnyčių 
vadovai, kitus tikėjimus išpažįstantys, o jauni žmonės 
iš visų žemynų.



Tarptautiniai susitikimai Taizé 
per visus 2015 m.

 
Kaip kiekvienais metais, savaitę – nuo sekmadienio iki 
sekmadienio - trunkantys tarptautiniai susitikimai vyks 
ant Taizé kalvos ir 2015-aisiais.

Kiekvieną dieną tris kartus visi renkasi į bendruomenines 
pamaldas. Įvairių Biblijos temų apmąstymai, po 
jų – pasidalinimas mintimis grupelėse arba tyloje 
praleidžiamas laikas. Teminiai susitikimai, kurių tikslas 
– sustiprinti ryšį tarp tikėjimo ir įvairių visuomenės 
gyvenimo aspektų.

Datos:
 ▹ Jaunimas nuo 18 m. iki 29 m.: jei įmanoma, nuo 

rugpjūčio 9d. iki 16 d. arba bet kurią savaitę nuo 
sausio 6 d. iki gruodžio 20 d.

 ▹ Jaunimas nuo 15 m. iki 17 m.: bet kurią savaitę nuo 
sausio 6 d. iki gruodžio 20 d., išskyrus rugpjūčio 9 
– 16 d.;

 ▹ Suaugusieji (vyresni negu 30 m.): nuo kovo vidurio 
iki spalio vidurio, išskyrus rugpjūčio 9 – 16 d.; 
suaugusieji (nuo 30 m. iki 35 m.) taip pat kviečiami 
dalyvauti tarptautiniame susitikime nuo rugpjūčio 
9 d. iki 16 d.;

 ▹ šeimos (su vaikais iki 15 m.): liepos ir rugpjūčio 
mėn. (išskyrus rugpjūčio 9 - 16 d.), Šv. Velykų ir 
Sekminių laikotarpiu.

Per visus 2015 m. bus rengiamos specialios parodos, 
teminiai susitikimai ir įvairūs renginiai.

 
Prieš ir po gegužės 12 d.

 
Paminėdama savo įkūrėjo gimimo metines (Brolis Roger 
gimė 1915 m. gegužės 12 d.), bendruomenė ypatingai 
kviečia Taizé apylinkių gyventojus atvykti  sekmadienį, 
gegužės 10 d. Visų lauksime 15 val., prisiminsime Brolį 
Roger, jo gyvenimą, o 17.30 val. vyks padėkos pamaldos.

Gegužės 12 d. arba dieną prieš ar po šios datos, kviečiame 
jaunimą, nesvarbu, kur jūs gyvenate, surengti pamaldas 
ir imtis solidarumą skatinančios veiklos, prisiminti Brolį 
Roger ir vykdyti jo raginimą sekti Kristų.

Vienuolio pašaukimo svarbos apmąstymas
Nuo sekmadienio,  liepos 5 d. iki sekmadienio, 

liepos 12 d.

Tarptautinis susitikimas skirtas jauniems žmonėms, 
gyvenantiems vienuolinį gyvenimą arba jam 
besiruošiantiems, tiems, kurie jau yra priėmę įžadus.

Padedami vadovų, atsakingų už katalikų, ortodoksų ir 
protestantų kongregacijas, vyrų ir moterų vienuolynus, 
kurių pagrindu Brolis Roger galėjo įnešti savo indėlį į 
“didžio vienuolinio gyvenimo medžio” auginimą, kur 
Taizé yra “tik įskiepyta atžala,” kaip jis mėgdavo sakyti, 
susitikimo dalyviai apmąstys vienuolinio pašaukimo 
reikšmę mūsų dienomis. Be to, bus surengti įvairūs 
teminiai susitikimai ir apmąstymai Biblijos temomis.

Seminaras tema: Brolio Roger 
indėlis į teologinės minties plėtotę

Nuo sekmadienio, rugpjūčio 30 d. iki sekmadienio, 
rugsėjo 6 d.

Tarptautinis seminaras skirtas jauniems teologams: 
teologijos studentams, mokslininkams ar tiems, kurie 
jau atlieka dvasininko tarnystę Bažnyčioje.

Brolis Roger nedalyvaudavo akademinėse diskusijose 
teologijos klausimais. Bet visada turėdavo draugų 
teologų. Jis suformavo originalų požiūrį, juntamą jo 
raštuose, taip pat bendruomenės gyvenime ir jaunimo 
susitikimuose. Protestantų, ortodoksų ir katalikų 
teologai iš įvairių šalių atvyks padėti nušviesti kai 
kuriuos jo minties aspektus ir Taizé reikšmę.

Būk savanoriu Taizé 2015 m.
 
Kasmet į Taizé. atvyksta savanorių, kurie čia praleidžia 
keletą mėnesių siekdami įgyti maldos, tarnystės ir 
bendruomenės gyvenimo patirties, tačiau 2015 m 
broliai kviečia daugiau jaunų žmonių (18 - 29 metų 
amžiaus) būti savanoriais ir:

 ▹ Padėti Taizé nuo rugpjūčio nuo 2 d. iki 23 d.;
 ▹ Gyventi keletą savaičių mažose laikinose 

bendruomenėse už Taizé ribų (žr. žemiau pateiktą 
informaciją).

 
Tai kvietimas visiems, tačiau ypač kreipiamės į tuos, 
kurie jau yra buvę Taizé keletą kartų ir tuos, kurie jau 
yra buvę savanoriais bendruomenėje. Jei norite gauti 
daugiau informacijos, kreipkitės el. paštu: info2015@
taize.fr.

Jei norite atvykti į Taizé ir būti savanoriu ilgesnį 
laiką, daugiau informacijos galite rasti adresu:  
www.taize.fr/2015

•

Mažos laikinos bendruomenės
 
Per pirmąjį 2015 m. pusmetį, keletą savaičių gyventi 
nedidelėje jaunimo grupėje Taizé apylinkėse ar 
kaimelyje, liudyti Evangeliją, dalintis džiaugsmais ir 
sunkumais, kuriuos patiria visi ten gyvenantys. Kasdien 
tris kartus per dieną susirinkti drauge melstis. Užsiimti 
pastoraciniu ir socialiniu darbu vietos Bažnyčios 
bendruomenėse, lankyti vienišus ar skurstančius, rengti 
pamaldas visiems norintiems, organizuoti jaunimo 
susitikimus.

Kad būtų galima geriau pasiruošti, visi norintys 
dalyvauti šiame projekte turėtų praleisti savaitę Taizé 
jiems patogiu metu nuo 2014 m. Velykų iki 2015 m. 
vasario mėnesio.

Jei norite gauti daugiau informacijos, kreipkitės el. 
paštu: info2015@taize.fr


