
Program dzień po dniu

SOBOTA 28 GRUDNIA
Prosimy o ścisłe przestrzeganie wskazówek dotyczących twojej parafii goszczącej, 
rozkładów jazdy i środków transportu, a także godzin i miejsc wspólnych modlitw 
i posiłków wskazanych na twoim „itinerarium” ﴾planie uczestnika﴿.
Przed południem uczestnicy udają się do parafii goszczących.
Po południu przejazd do miejsca wydawania kolacji. We wszystkich przejazdach ściśle 
trzymaj się otrzymanych wskazówek.
 

Od 17.30 do 18.00
Wydawanie kolacji i suchego prowiantu na obiad następnego dnia w dwóch różnych 
miejscach ﴾zobacz na planie na tylnej okładce﴿. Bardzo ważne jest przestrzeganie 
miejsc każdego z posiłków wskazanych na twoim „itinerarium”. Nie zapomnij zabrać 
torby otrzymanej podczas przyjęcia, łyżki i kubka. Torba będzie „biletem wstępu” na 
wieczorny posiłek.
 

19.00
WSPÓLNA MODLITWA
W Hali Stulecia i w kościołach w centrum miasta. Bardzo ważne jest każdorazowe 
przestrzeganie miejsc modlitwy wskazanych na twoim „itinerarium”.
Śpiewy i przebieg modlitwy – patrz na końcu tej książeczki.

Czytanie

Pan rzekł do Abrama: «Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do 
kraju,  który  ci  ukażę.  Uczynię  bowiem  z  ciebie  wielki  naród,  będę  ci 

błogosławił  i  twoje  imię  rozsławię:  staniesz  się  błogosławieństwem.  Będę 
błogosławił  tym,  którzy  ciebie  błogosławić  będą,  a  tym,  którzy  tobie  będą 
złorzeczyli,  i  ja  będę  złorzeczył.  Przez  ciebie  będą  otrzymywały 
błogosławieństwo  ludy  całej  ziemi».  Abram  udał  się  w  drogę,  jak  mu  Pan 
rozkazał, a z nim poszedł i Lot. Abram miał siedemdziesiąt pięć lat, gdy wyszedł 
z Charanu. I zabrał Abram z sobą swoją żonę Saraj, swego bratanka Lota i cały 
dobytek,  jaki  obaj  posiadali,  oraz  służbę,  którą  nabyli w Charanie,  i wyruszyli, 
aby się udać do Kanaanu.

(Księga Rodzaju 12, 1‐5)

Podczas drugiej części modlitwy:



Jak być obywatelem zarówno Królestwa Bożego, jak i swojego kraju? 
Wprowadzenie biblijne z jednym z braci z Taizé.
kod WS07, Papieski Wydział Teologiczny, Aula, ul. Katedralna 9

tramwaje 2, 3, 5, 10 / autobusy 106, 115, 148, 246, 715, A, C, N –
 przystanek: Katedra, + 5 min. pieszo

brat Alois wygłasza rozważanie, następnie modlitwa wokół krzyża.
 

Powrót do miejsc zakwaterowania. Przez wzgląd na gospodarzy nie wracaj późno.
Ściśle przestrzegaj wskazówek dotyczących przejazdów.
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Msza św. w goszczących parafiach

następnie czas na spotkania, aby lepiej poznać miejscową sytuację, z  osobami 
zaangażowanymi w parafii i/lub odwiedziny w miejscach nadziei w sąsiedztwie.
Jeżeli jesteś zainteresowany tym, kiedy i gdzie odbywają się nabożeństwa innych wyznań niż 
parafii, która cię przyjmuje, zapytaj o to w punkcie informacji.
 

14.45
Spotkania tematyczne

Prosimy o dokładne zastosowanie się do podanych przy każdym temacie wskazówek. 
Wszystkie spotkania będą prowadzone w  języku angielskim i  polskim. Jeśli 
potrzebujesz tłumaczenia na inny język, nie wahaj się poprosić o to wolontariuszy. 
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących spotkań tematycznych zajrzyj do aplikacji 
mobilnej spotkania.
Dla osób, które muszą się dostać z  centrum miasta do Hali Stulecia każdego 
popołudnia w godz. 16.15‐17.15 będą kursowały tramwaje specjalne ﴾T4﴿.
 

DUCHOWOŚĆ

Cisza i modlitwa osobista. Okazja, by zostać wysłuchanym lub przyjąć sakrament 
pojednania.
kod AB02, Kościół Bożego Ciała, ul. Bożego Ciała 1

tramwaje 3, 10, 17, 23, 33 – przystanek: Opera



Świadectwo chrześcijan żyjących na Bliskim Wschodzie: wymiana myśli 
i doświadczeń.
kod WS13, Szkoła Policealna Medyczna, Sala gimnastyczna, ul. Stawowa 24

tramwaje 0L, 0P, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 23, 33 / autobusy 110, 145, 146, 148, 206, 240, 249, 251, 
253, 255, 257, 259, K, N – przystanek: Dworzec Główny, + 3 min pieszo

Czy można służyć dwom panom? 
Jak połączyć zarabianie pieniędzy ze zmienianiem świata na lepsze.
kod AA02, Parafia św. Wawrzyńca, ul. Bujwida 51

tramwaje 9, 17 – przystanek: Grunwaldzka

Jezu, ufam Tobie – spotkanie z siostrami Matki Bożej Miłosierdzia, prowadzącymi 
pracę resocjalizacyjną z nastoletnimi dziewczętami.
kod AA05, Parafia Najświętszego Serca Jezusowego, pl. Grunwaldzki 3

tramwaje 0L, 4, 16, 33 / autobusy 145, 146, 149, 240, 241, D – przystanek: Most Grunwaldzki

„Osądzanie innych czyni z nas ślepców, podczas gdy miłość oświeca.” Życie 
i świadectwo Dietricha Bonhoeffera, z biskupem luterańskim Ryszardem Boguszem 
i Towarzystwem Bonhoefferowskim.
kod MP05, Ewangelicki Kościół Opatrzności Bożej, ul. Kazimierza Wielkiego 29

tramwaje 3, 4, 5, 10, 23, 33 – przystanek: Zamkowa, + 2 min. pieszo

KOŚCIÓŁ

Po co czytać Biblię dzisiaj? Jak ją połączyć z naszym życiem w XXI wieku? 
Z arcybiskupem Grzegorzem Rysiem z Łodzi i bratem z Taizé.
kod TZ01, Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1

tramwaje 1, 2, 4, 10, 16 / autobusy 145, 146, 253, 255, 715 – przystanek: Hala Stulecia

SOLIDARNOŚĆ/SPOŁECZEŃSTWO

Moje prawdziwe ja a moje selfie: dyskusja między influencerem a młodą 
psycholożką.
kod TZ01, Hala Stulecia, Audytorium, ul. Wystawowa 1 

tramwaje 1, 2, 4, 10, 16 / autobusy 145, 146, 253, 255, 715 – przystanek: Hala Stulecia
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Ekologia dziś: jakie są priorytety? Działanie, modlitwa…? Z udziałem Światowego 
Ruchu Katolików na rzecz Środowiska, We&Waste, Climate Science Academy 
i Extinction Rebellion.
kod TZ03, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, ul. Uniwersytecka 7‐10
tramwaje 3, 5, 6, 7, 10, 23 – przystanek: Uniwersytecka lub Uniwersytet / autobusy 246, 247 – 

przystanek: Uniwersytet, + 5 min. pieszo

„Wojna w niebie”, spektakl teatralny tworzony przez osoby głuche, niedosłyszące 
i słyszące z Fundacji Migawka.
kod WS08, Dworzec Wrocław Główny – Sala Sesyjna, ul. Piłsudskiego 105

tramwaje 0L, 0P, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 23, 33 / autobusy 110, 145, 146, 148, 206, 240,249, 251, 
253, 255, 257, 259, K, N – przystanek: Dworzec Główny

„Umocnij nas, Panie, na ciele i duchu.” Wprowadzenie, a po nim czas na ćwiczenia 
z młodymi trenerami.
kod WS15, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Sala gimnastyczna, ul. Trzebnicka 42‐44

tramwaje 0L, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 23, 24 / autobusy 104, 122, 132, 144, 240, 247, 248, 
249, 250 – przystanek: Dworzec Nadodrze, + 3 min. pieszo

„Nie zapominajmy o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom 
dali gościnę.” Mieszkańcy Wrocławia i wioski Taizé dzielą się swoimi 
doświadczeniami przyjmowania uchodźców.
kod TZ03, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, ul. Uniwersytecka 7‐10
tramwaje 3, 5, 6, 7, 10, 23 – przystanek: Uniwersytecka lub Uniwersytet / autobusy 246, 247 – 

przystanek: Uniwersytet, + 5 min. pieszo

Zupa na stole: rozmowa o bezdomności, otwartej komunikacji, gotowaniu i sztuce. 
Wraz z zaproszeniem do udziału w pracy Zupy na Wolności na rzecz osób 
bezdomnych na Placu Wolności o godz. 17.00.
Liczba miejsc ograniczona, karty wstępu dostępne 28/12 od godz. 17.00 w punktach 
informacyjnych Taizé.
kod WS09, Hotel Dwór Polski, 1 piętro, ul. Kiełbaśnicza 2
tramwaje 3, 10, 15, 20, 23, 24, 33 / autobusy 102, 103, 110, 132, 142, 247, 248, 253, 257, 602, 

D, K – przystanek: Rynek, + 3 min. pieszo



Nowe formy wolontariatu. Kim jestem i gdzie mogę pomóc?
kod WS04, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, bud. C, ul. Więzienna 8‐12
tramwaje 3, 5, 6, 7, 10, 23 – przystanek: Uniwersytecka lub Uniwersytet / autobusy 246, 247 – 

przystanek: Uniwersytet, + 5 min. pieszo

Małe, prowizoryczne wspólnoty: spędzić miesiąc z trzema lub czterema osobami, 
dzieląc życie społeczności lokalnej, modląc się wspólnie i podejmując działania na 
rzecz solidarności.
kod WS07, Papieski Wydział Teologiczny, Sala 11, ul. Katedralna 9

tramwaje 2, 3, 5, 10 / autobusy 106, 115, 148, 246, 715, A, C, N – 
przystanek: Katedra, + 5 min. pieszo

Europejska muzyka barokowa. Koncert na violi da gamba i wiolonczeli.
kod WS12, Kościół św. Macieja, pl. Nankiera 17

tramwaje 8, 9, 11, 17, 23 / autobusy 242, 251, 259 – przystanek: Hala Targowa

SZTUKA I WIARA

Odkrywanie Wrocławia przez spotkanie z jego „olbrzymami” i „krasnalami”. 
Interaktywne zwiedzanie miasta.
Aby rozpocząć, użyj mobilnej aplikacji spotkania albo udaj się do punktu informacyjnego Taizé 
w centrum miasta.

Legendarna polska gościnność. Co z niej dziś zostało? Wystawa sztuki współczesnej 
17 młodych artystów.
godz. 14.00‐18.00, ograniczona przestrzeń – możliwe oczekiwanie przy wejściu, bilety w 
zniżkowej cenie 5 zł
kod WS11, Muzeum Współczesne, pl. Strzegomski 2a
tramwaje 3, 10, 20, 23, 31, 32, 33 / autobusy 132, 142, 243, 253 – przystanek: pl. Strzegomski 

(Muzeum Współczesne)

„Przebaczamy i prosimy o przebaczenie” (list biskupów polskich do biskupów 
niemieckich z 1965 r), wprowadzenie i wizyta w Centrum Historii Zajezdnia, 
dokumentującym powojenne dzieje Wrocławia.
kod WS06, Centrum Historii Zajezdnia, Grabiszyńska 184

tramwaje 4, 5, 11, 15 / autobusy 124, 126, 133, 134, 246, 251 – 
przystanek: Bzowa (Centrum Zajezdnia)
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Uwielbienie i świętowanie. Ukraińskie psalmy z XV - XVII wieku w wykonaniu 
kobiet z rodziny Zerno.
kod AA55, Katedra greckokatolicka pw. św. Wincentego i św. Jakuba, pl. Nankiera 15

tramwaje 8, 9, 11, 17, 23 / autobusy 242, 251, 259 – przystanek: Hala Targowa

Wrotizla, Vretslav, Presslaw, Breslau, a teraz Wrocław: miejsce spotkania różnych 
kultur na przestrzeni tysiącletnich dziejów.
kod WS04, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, bud. C, ul. Więzienna 8‐12
tramwaje 3, 5, 6, 7, 10, 23 – przystanek: Uniwersytecka lub Uniwersytet / autobusy 246, 247 – 

przystanek: Uniwersytet, + 5 min. pieszo

 

Od 17.30 do 18.00
Wydawanie kolacji i suchego prowiantu na obiad następnego dnia. Bardzo ważne 
jest przestrzeganie miejsc każdego z posiłków wskazanych na twoim „itinerarium”.
 

19.00
WSPÓLNA MODLITWA
Miejsce modlitwy – sprawdź na twoim „itinerarium”.

Czytanie

Apostołowie  zebrali  się  u  Jezusa  i  opowiedzieli  Mu  wszystko,  co  zdziałali 
i czego nauczali. A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na miejsce 

pustynne i wypocznijcie nieco!». Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że 
nawet  na  posiłek  nie mieli  czasu.  Odpłynęli więc łodzią  na miejsce  pustynne, 
osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam 
pieszo  ze  wszystkich  miast,  a  nawet  ich  uprzedzili.  Gdy  Jezus  wysiadł,  ujrzał 
wielki  tłum.  Zlitował  się  nad  nimi,  byli  bowiem  jak  owce  nie mające  pasterza. 
I zaczął ich nauczać.

(Marek 6, 30‐34)
 

Podczas drugiej części modlitwy:
brat Alois wygłasza rozważanie, następnie modlitwa wokół krzyża.
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8.30
Modlitwa poranna w goszczących parafiach

Śpiew: Laudate Dominum (15)

z Psalmu 146
1. Chwal, duszo moja, Pana, chcę chwalić Pana, jak długo żyć będę; chcę śpiewać 

Bogu mojemu, póki będę istniał.
2. Pan stworzył niebo i ziemię, i morze ze wszystkim, co w nich istnieje. On wiary 

dochowuje na wieki.
3. On daje prawo uciśnionym i daje chleb głodnym. Pan uwalnia jeńców.
4. Pan przywraca wzrok niewidomym, Pan podnosi pochylonych, Pan miłuje 

sprawiedliwych.
5. Pan strzeże przychodniów, chroni sierotę i wdowę, lecz na bezdroża kieruje 

występnych.

Czytanie

Pan mówi: Przed siwizną wstaniesz, będziesz szanował oblicze starca, w ten 
sposób  okażesz  bojaźń Bożą. Ja  jestem Pan! Jeżeli w waszym kraju  osiedli 

się  przybysz,  nie  będziecie  go  uciskać.  Przybysza,  który  się  osiedlił wśród was, 
będziecie uważać za obywatela. Będziesz go miłował jak siebie samego, bo i wy 
byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, Bóg wasz!

(Księga Kapłańska 19, 32‐34)

Śpiew: Bóg jest miłością (1)

Cisza

Modlitwa
Boże żywy, wysławiamy Cię za niezliczone rzesze kobiet, mężczyzn, ludzi 
młodych i dzieci, którzy wszędzie na ziemi starają się być świadkami pokoju, 
zaufania i pojednania.

Modlitwa wstawiennicza
1. Prosimy Cię za rządzących narodami, żeby dążyli do rozwoju sprawiedliwości 

i wolności.
2. Chryste, Ty wziąłeś na siebie nasze słabości, dźwigasz nasze choroby; 

podtrzymaj tych, którzy przechodzą ciężkie próby.
3. Za tych, którzy służą uciskanym, imigrantom, zepchniętym na margines – 

prosimy Cię, Panie.
4. Powierzamy Ci nasze rodziny, a także wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę 

i tych, którzy modlą się za nas.



5. Za nasze ojczyzny, nasze miasta i wsie, by chrześcijanie dążyli do jedności i byli 
świadkami nadziei – prosimy Cię, Panie.

Ojcze nasz

Śpiewy

Odkrywanie lokalnych wspólnot i spotkania w małych grupach:

Kiedy utworzą się małe grupy, zacznijcie od przedstawienia się, następnie 
przeczytajcie fragment z Księgi Kapłańskiej 19, 32‐34 oraz jedną z trzech pierwszych 
Propozycji na rok 2020 i zacznijcie rozmawiać, korzystając z następujących pytań:
 

• W jaki sposób inspiruje mnie myśl, żeby być „zawsze w drodze”? 
A określenie „nigdy nie wykorzeniony/ wykorzeniona”? W jakim 
znaczeniu chcę być „zawsze w drodze”? Gdzie są moje korzenie?

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?

 • Czym jest dla mnie różnorodność osób, które otaczają mnie 
w codziennym życiu? Jakie kontakty z emigrantami mam w swoim kraju?

 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?

 

Od 12.00
Wydawanie ciepłego napoju w miejscu oznaczonym kodem TZ02 na mapie miasta.
 

13.00
WSPÓLNA MODLITWA
Miejsce modlitwy – sprawdź na twoim „itinerarium”.

Czytanie

Paweł pisze: Nie [mówię], że już [to] osiągnąłem i już się stałem doskonałym, 
lecz pędzę, abym też [to] zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa 

Jezusa.  Bracia,  ja  nie  sądzę  o  sobie  samym,  że  już  zdobyłem,  ale  to  jedno 
[czynię]:  zapominając  o  tym,  co  za mną,  a wytężając  siły  ku  temu,  co  przede 
mną,  pędzę  ku wyznaczonej mecie,  ku nagrodzie,  do  jakiej Bóg wzywa w górę 
w Chrystusie Jezusie.

(List do Filipian 3, 12‐14)
 

Pod koniec modlitwy jeden z braci z Taizé wygłasza krótką medytację.



„Kto szuka prawdy, szuka Boga, choćby o tym nie wiedział.” Filozofia Edyty Stein, 
znajdowanie prawdy, która angażuje całego człowieka. Z przedstawicielką 
Towarzystwa im. Edyty Stein i jednym z braci z Taizé.
kod AA02, Parafia św. Wawrzyńca, ul. Bujwida 51

tramwaje 9, 17 – przystanek: Grunwaldzka

Czy można dziś jeszcze mieć nadzieję? Spotkanie z dziennikarzem i jednym z braci 
z Taizé.
kod WS07, Papieski Wydział Teologiczny Aula, ul. Katedralna 9

tramwaje 2, 3, 5, 10 / autobusy 106, 115, 148, 246, 715, A, C, N – 
przystanek: Katedra, + 5 min. pieszo

Dawanie i przyjmowanie: klucz do zrozumienia życia i nauczania Jezusa, oraz do 
uniknięcia samotności. Wprowadzenie i rozmowy w grupach.
kod WS04, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, bud. C, ul. Więzienna 8‐12

tramwaje 3, 5, 6, 7, 10, 23 – przystanek: Uniwersytecka lub Uniwersytet / autobusy 246, 247 – 
przystanek: Uniwersytet, + 5 min. pieszo

 

14.45
Spotkania tematyczne

Prosimy o dokładne zastosowanie się do podanych przy każdym temacie wskazówek. 
Wszystkie spotkania będą prowadzone w  języku angielskim i  polskim. Jeśli 
potrzebujesz tłumaczenia na inny język, nie wahaj się poprosić o to wolontariuszy. 

DUCHOWOŚĆ

Cisza i modlitwa osobista. Okazja, by zostać wysłuchanym lub przyjąć sakrament 
pojednania.
kod AB02, Kościół Bożego Ciała, ul. Bożego Ciała 1

tramwaje 3, 10, 17, 23, 33 – przystanek: Opera
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Zapytaj rabina – otwarta dyskusja z rabinem Davidem Basokiem. (14.45 – 
15.45)
Żydowskie jedzenie od czasów biblijnych do dnia dzisiejszego. Spotkanie z rebecyn 
Danielle Chaimovitz Basok (16.00 – 17.00)
Liczba miejsc ograniczona, karty wstępu dostępne 28/12 od godz. 17.00 w punktach 
informacyjnych Taizé.
kod WS03, Synagoga Pod Białym Bocianem, ul. Włodkowica 7

tramwaje 4, 6, 7, 14, 20, 24 – przystanek: Narodowe Forum Muzyki, + 3 min. pieszo

„Zawsze w drodze, nigdy nie wykorzenieni”. Kościół w zmieniającym się świecie. 
Spotkanie z arcybiskupem Wojciechem Polakiem Prymasem Polski i bratem Aloisem 
z Taizé.
kod TZ03, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, ul. Uniwersytecka 7‐10

tramwaje 3, 5, 6, 7, 10, 23 – przystanek: Uniwersytecka lub Uniwersytet / autobusy 246, 247 – 
przystanek: Uniwersytet, + 5 min. pieszo

„Wszystko, co możliwe, róbmy razem i nie róbmy niczego, nie biorąc pod uwagę 
innych.” Żywy ekumenizm: spotkanie z młodymi ludźmi z Łodzi i biskupem 
luterańskim Jerzym Samcem.
kod TZ01, Hala Stulecia, Audytorium, ul. Wystawowa 1 

tramwaje 1, 2, 4, 10, 16 / autobusy 145, 146, 253, 255, 715 – przystanek: Hala Stulecia

KOŚCIÓŁ

Ikony: droga do Boga. Od ikonografii klasycznej do Jerzego Nowosielskiego (1923-
2011)
kod AA55, Katedra greckokatolicka pw. św. Wincentego i św. Jakuba, pl. Nankiera 15

tramwaje 8, 9, 11, 17, 23 / autobusy 242, 251, 259 – przystanek: Hala Targowa

Międzyreligijny savoir vivre: spacer po wrocławskiej Dzielnicy Wzajemnego 
Szacunku.
kod MP05, Ewangelicki Kościół Opatrzności Bożej, ul. Kazimierza Wielkiego 29

tramwaje 3, 4, 5, 10, 23, 33 – przystanek: Zamkowa, + 2 min. pieszo



„Idźcie więc i pozyskujcie uczniów we wszystkich narodach...” Czy Kościół jest 
powszechny? Spotkanie z arcybiskupem Grzegorzem Rysiem z Łodzi.
kod TZ01, Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1

tramwaje 1, 2, 4, 10, 16 / autobusy 145, 146, 253, 255, 715 – przystanek: Hala Stulecia

Przekraczanie granic i murów w społeczeństwie, dialog jako klucz do zrozumienia. 
Historie z życia w wielokulturowym świecie.
kod TZ03, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, ul. Uniwersytecka 7‐10

tramwaje 3, 5, 6, 7, 10, 23 – przystanek: Uniwersytecka lub Uniwersytet / autobusy 246, 247 – 
przystanek: Uniwersytet, + 5 min. pieszo

Radości i wyzwania życia wspólnotowego w indywidualistycznym świecie. 
Przedstawiciele różnych wspólnot opowiadają o swoim codziennym życiu.
kod WS12, Kościół św. Macieja, pl. Nankiera 17

tramwaje 8, 9, 11, 17, 23 / autobusy 242, 251, 259 – przystanek: Hala Targowa

Jak przekazywać wiarę w świecie multimediów? Jak nawiązywać dziś kontakt 
z ludźmi?
kod TZ03, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, ul. Uniwersytecka 7‐10

tramwaje 3, 5, 6, 7, 10, 23 – przystanek: Uniwersytecka lub Uniwersytet / autobusy 246, 247 – 
przystanek: Uniwersytet, + 5 min. pieszo

Świadectwo chrześcijan żyjących na Bliskim Wschodzie: wymiana myśli 
i doświadczeń.
kod WS13, Szkoła Policealna Medyczna, Sala gimnastyczna, ul. Stawowa 24

tramwaje 0L, 0P, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 23, 33 / autobusy 110, 145, 146, 148, 206, 240, 249, 251, 
253, 255, 257, 259, K, N – przystanek: Dworzec Główny, + 3 min pieszo

SOLIDARNOŚĆ/SPOŁECZEŃSTWO

Tworzyć lepszy świat? Młodzi politycy z różnych krajów europejskich dyskutują 
o problemach i wyzwaniach, wobec których stoją dzisiaj.
kod WS04, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, bud. C, ul. Więzienna 8‐12

tramwaje 3, 5, 6, 7, 10, 23 – przystanek: Uniwersytecka lub Uniwersytet / autobusy 246, 247 – 
przystanek: Uniwersytet, + 5 min. pieszo
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Miejsce, gdzie dobrze się czujesz: projektowanie otwartych, interaktywnych 
budynków. Zespół młodych architektów prezentuje swoje projekty.
kod WS13, Szkoła Policealna Medyczna, Aula, ul. Stawowa 24

tramwaje 0L, 0P, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 23, 33 / autobusy 110, 145, 146, 148, 206, 240, 249, 251, 
253, 255, 257, 259, K, N – przystanek: Dworzec Główny, + 3 min pieszo

Klony, drony, smartfony… Jak dzisiejsza nauka wpływa na decyzje, które musimy 
podejmować?
kod WS08, Dworzec Wrocław Główny – Sala Sesyjna, ul. Piłsudskiego 105

tramwaje 0L, 0P, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 23, 33 / autobusy 110, 145, 146, 148, 206, 240, 249, 251, 
253, 255, 257, 259, K, N – przystanek: Dworzec Główny

Projekt Brave Kids: pokonywanie barier kulturowych bez wspólnego języka. 
Refleksje i ćwiczenia praktyczne.
kod WS15, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Sala gimnastyczna, ul. Trzebnicka 42‐44

tramwaje 0L, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 23, 24 / autobusy 104, 122, 132, 144, 240, 247, 248, 
249, 250 – przystanek: Dworzec Nadodrze, + 3 min. pieszo

Małe, prowizoryczne wspólnoty: spędzić miesiąc z trzema lub czterema osobami, 
dzieląc życie społeczności lokalnej, modląc się wspólnie i podejmując działania na 
rzecz solidarności.
kod WS07, Papieski Wydział Teologiczny, Sala 11, ul. Katedralna 9

tramwaje 2, 3, 5, 10 / autobusy 106, 115, 148, 246, 715, A, C, N – 
przystanek: Katedra, + 5 min. pieszo

SZTUKA I WIARA

Odkrywanie Wrocławia przez spotkanie z jego „olbrzymami” i „krasnalami”. 
Interaktywne zwiedzanie miasta.
Aby rozpocząć, użyj aplikacji mobilnej spotkania albo udaj się do punktu informacyjnego 
w centrum miasta.



255 dni: spektakl oparty na „Rozmowach z katem” Kazimierza Moczarskiego, 
a następnie dyskusja.
W języku polskim, z angielskimi napisami (wymagana dobra znajomość angielskiego). Liczba 
miejsc ograniczona, bilety dostępne 29/12 godz. 17.00 w punktach informacyjnych Taizé.
kod WS06, Centrum Historii Zajezdnia, Grabiszyńska 184

tramwaje 4, 5, 11, 15 / autobusy 124, 126, 133, 134, 246, 251 – przystanek: Bzowa (Centrum 
Zajezdnia)

Nowe spojrzenie na sztukę baroku. Współczesna prezentacja Opus Magnum 
Michaela Willmanna.
godz. 14.00‐18.00
kod WS10, Pawilon Czterech Kopuł, ul. Wystawowa 1

tramwaje 1, 2, 4, 10, 16 / autobusy 145, 146, 253, 255, 715 – przystanek: Hala Stulecia

Legendarna polska gościnność. Co z niej dziś zostało? Wystawa sztuki współczesnej 
17 młodych artystów.
godz. 14.00‐18.00, ograniczona przestrzeń – możliwe oczekiwanie przy wejściu, bilety w 
zniżkowej cenie 5 zł
kod WS11, Muzeum Współczesne, pl. Strzegomski 2a

tramwaje 3, 10, 20, 23, 31, 32, 33 / autobusy 132, 142, 243, 253 – 
przystanek: pl. Strzegomski (Muzeum Współczesne)

PONIEDZIAŁEK 30 GRUDNIA

Polska muzyka ludowa z filtrem.
kod WS05, Sala Impart, ul. Mazowiecka 17

tramwaje 0L, 4, 16, 33 / autobusy 145, 146, 149, 241, 250, D – 
przystanek: Urząd Wojewódzki, + 5 min. pieszo



 

Od 17.30 do 18.00
Wydawanie kolacji i suchego prowiantu na obiad następnego dnia. Bardzo ważne 
jest przestrzeganie miejsc każdego z posiłków wskazanych na twoim „itinerarium”.
 

19.00
WSPÓLNA MODLITWA
Miejsce modlitwy – sprawdź na twoim „itinerarium”.

Czytanie

Pan Bóg  ulepił  człowieka  z  prochu  ziemi  i  tchnął w  jego  nozdrza  tchnienie 
życia,  wskutek  czego  stał  się  człowiek  istotą  żywą.  A  zasadziwszy  ogród 

w  Eden  na  wschodzie,  Pan  Bóg  umieścił  tam  człowieka,  którego  ulepił.  Na 
rozkaz  Pana  Boga wyrosły  z  gleby wszelkie  drzewa miłe  z wyglądu  i  smaczny 
owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra 
i  zła.  (…)  Pan  Bóg wziął  zatem  człowieka  i  umieścił  go w  ogrodzie  Eden,  aby 
uprawiał go i doglądał.

(Księga Wyjścia 2, 7‐9.15)
 

Podczas drugiej części modlitwy:
brat Alois wygłasza rozważanie, następnie modlitwa wokół krzyża.
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8.30
Modlitwa poranna w goszczących parafiach

Śpiew: Venite, exultemus Domino (7) 

z Psalmu 36
1. Łaskawość Twoja, Panie, dosięga nieba, a Twoja wierność samych obłoków.
2. Twoja sprawiedliwość ‐ jak najwyższe góry; Twoje wyroki ‐ jak Wielka Otchłań: 

niesiesz, Panie, ocalenie ludziom i zwierzętom.
3. Jak cenna jest Twoja łaska, synowie ludzcy przychodzą do Ciebie, chronią się 

w cieniu Twych skrzydeł.
4. Sycą się obfitością Twojego domu, poisz ich potokiem Twoich rozkoszy.
5. Albowiem w Tobie jest źródło życia i w Twej światłości oglądamy światłość.

Czytanie

Jezus  powiedział:  Gdy  się  modlicie,  nie  bądźcie  jak  obłudnicy.  Oni  lubią 
w  synagogach  i  na  rogach  ulic  wystawać  i  modlić  się,  żeby  się  ludziom 

pokazać.  Zaprawdę,  powiadam wam:  otrzymali  już  swoją nagrodę. Ty  zaś,  gdy 
chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, 
który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

(Mateusz 6, 5‐6)

Śpiew: Pan jest mocą (El Senyor) (6)

Cisza

Modlitwa
Boże żywy, czasem obco czujemy się na ziemi, zbici z tropu przemocą, ostrością 
konfliktów. A Ty tchniesz na nas – jak łagodny powiew – Ducha pokoju. Przemień 
pustynie naszych wątpliwości, by nas przygotować do niesienia pojednania tam, 
gdzie nas stawiasz, aż powstanie nadzieja pokoju między ludźmi.

Modlitwa wstawiennicza
1. Jezu Chryste, Ty nas przemieniasz i odnawiasz w nas swój obraz, rozjaśniaj 

nasze ciemności.
2. Jezu Chryste, Światłości serca, Ty znasz nasze pragnienia, prowadź nas do 

ewangelicznych źródeł.
3. Jezu Chryste, Światłości świata, Ty oświecasz wszystkich ludzi, daj nam 

rozpoznać Twoją obecność w każdym człowieku.
4. Jezu Chryste, Przyjacielu ubogich, spraw, abyśmy przyjmowali Cię z prostotą.
5. Jezu Chryste, łagodny i pokornego serca, odnów w nas ducha dziecięctwa.



Ojcze nasz

Śpiewy
 

Spotkania w małych grupach:

Spotkania w  tych samych grupach co w  poniedziałek. Przeczytajcie fragment 
z  Ewangelii wg. św. Mateusza 6,  5‐6, czwartą lub piątą Propozycję na rok 2020 
i zacznijcie rozmawiać korzystając z poniższych pytań:

 • Czy modlę się w życiu codziennym? Gdzie? Kiedy? W jaki sposób?
 Do I pray in my daily life? If so, where, when and in what way?

 • Czy jakieś słowa Jezusa lub związana z Nim opowieść pomagają mi 
w modlitwie?

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

 • Czy modlitwa pomaga mi wyruszyć w drogę? Albo też odkryć swoje 
korzenie?

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

 

Od 12.00
Wydawanie ciepłego napoju w miejscu oznaczonym kodem TZ02 na mapie miasta.
 

13.00
WSPÓLNA MODLITWA
Miejsce modlitwy – sprawdź na twoim „itinerarium”.

Czytanie

Tak mówi Pan,  Stworzyciel  twój, Jakubie,  i Twórca  twój,  o  Izraelu:  «Nie  lękaj 
się,  bo  cię wykupiłem, wezwałem  cię  po  imieniu;  tyś moim! Gdy pójdziesz 

przez wody, Ja będę z tobą,  i gdy przez  rzeki, nie zatopią ciebie. Gdy pójdziesz 
przez  ogień,  nie  spalisz  się,  i  nie  strawi  cię  płomień. Albowiem Ja  jestem  Pan, 
twój Bóg, Święty Izraela, twój Zbawca.

(Księga Izajasza 43, 1‐3a)
 

Pod koniec modlitwy jeden z braci z Taizé wygłasza krótką medytację.
 



 

14.45
Spotkania w grupach narodowych lub regionalnych

Te spotkania, animowane przez braci z Taizé, są okazją do zastanowienia się, jak 
kontynuować „pielgrzymkę zaufania” po powrocie do domu. Na zakończenie 
EUCHARYSTIA.
 

• Polska
kod TZ01, Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1
tramwaje 1, 2, 4, 10, 16 / autobusy 145, 146, 253, 255, 715 – przystanek: Hala 
Stulecia

 

Od 17.30 do 18.00
Wydawanie kolacji. Bardzo ważne jest przestrzeganie miejsc każdego z posiłków 
wskazanych na twoim „itinerarium”.
 

19.00
WSPÓLNA MODLITWA
Miejsce modlitwy – sprawdź na twoim „itinerarium”.

Czytanie

Gdy  Jezus  zobaczył  tłum  dokoła  siebie,  kazał  odpłynąć  na  drugą  stronę. 
Wtem przystąpił  pewien  uczony w  Piśmie  i  rzekł  do Niego:  «Nauczycielu, 

pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz». Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory 
i ptaki powietrzne ‐ gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę 
mógł oprzeć».

(Mateusz 8, 18‐20)
 

Podczas drugiej części modlitwy:
brat Alois wygłasza rozważanie, następnie modlitwa wokół krzyża.

 

Wieczorem 31 grudnia komunikacja miejska we Wrocławiu w niektórych kierunkach 
jest ograniczona. Proszę sprawdzić na swoim „itinerarium” czy nie ma specjalnych 
wskazówek dotyczących przejazdów tego wieczoru.
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o 23.00
W goszczących parafiach, czuwanie modlitewne o pokój na świecie w łączności 
z narodami, które cierpią; po nim „święto narodów”:

Śpiewy: Jubilate coeli ﴾9﴿ i Bóg jest miłością (1)

Modlitwa wprowadzająca
Chryste, Ty troszczysz się o to, co nas niepokoi. Jako Zmartwychwstały, jak ubogi, 
który nie chce się narzucać, towarzyszysz każdemu z nas, nie forsując wejścia do 
naszego serca. Po prostu jesteś, obdarzasz swoim zaufaniem, nikogo nie 
porzucasz.

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

z Psalmu 23
1. Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych 

pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć.
2. Orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na 

swoje imię.
3. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. 

Twój kij i laska pasterska są mi pocieszeniem.
4. Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników; namaszczasz mi głowę 

olejkiem; mój kielich jest przeobfity.
5. Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia 

i zamieszkam w domu Pańskim po najdłuższe czasy.



Czytanie

Jezus  powiedział: Wszystko  przekazał Mi Ojciec mój.  Nikt  też  nie  zna  Syna, 
tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. 

Przyjdźcie  do  Mnie  wszyscy,  którzy  utrudzeni  i  obciążeni  jesteście,  a  Ja  was 
pokrzepię. Weźcie moje  jarzmo na siebie  i uczcie się ode Mnie, bo  jestem cichy 
i  pokorny  sercem,  a  znajdziecie  ukojenie  dla  dusz  waszych. Albowiem  jarzmo 
moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie».

(Mateusz 11, 27‐30)

Śpiew: Przybądź, Duchu Boży (14)

Cisza

Modlitwa wstawiennicza
1. Za ofiary wojen i przemocy – prosimy Cię, Panie
2. Za poranionych przeciwnościami i trudami życia – prosimy Cię, Panie.
3. Za tych, którzy w samotności zmagają się ze starością lub chorobą – prosimy 

Cię, Panie.
4. Za tych, którzy z poświęceniem przywracają pokój, niosą pomoc cierpiącym 

i budują bardziej sprawiedliwy świat – prosimy Cię, Panie.
5. O Chryste, Ty umarłeś i zmartwychwstałeś; aby nas nic już nie odłączyło od 

miłości Boga.

Ojcze nasz

Śpiew: Sanctum nomen Domini (19)

Modlitwa
Błogosław nam, Jezu Chryste. Tylko w Tobie nasze dusze znajdą pokój.

Śpiewy
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ŚRODA 1 STYCZNIA

Msza św. w goszczących parafiach

Jeżeli jesteś zainteresowany tym, kiedy i gdzie odbywają się nabożeństwa innych wyznań niż 
parafii, która cię przyjmuje, zapytaj o to w punktach informacji.
 

Obiad u tych, którzy nas goszczą.
 

Od 16.00
Wyjazd autokarów ze Stadionu Miejskiego ﴾TRA4 na mapie miasta﴿.
 



Informacja telefoniczna:

+48 71 880 84 00
Godziny otwarcia punktów pierwszej 
pomocy medycznej: patrz str. 2 

Zeskanuj ten kod...

…aby dowiedzieć się o spotkaniach 
i miejscach, gdzie się odbywają!


