
SPOTKANIA TEMATYCZNE

Wszystkie spotkania będą prowadzone w  języku polskim  
i angielskim. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących spotkań 
tematycznych istnieje możliwość pobrania aplikacji mobilnej. 
Więcej informacji www.taizewroclaw.pl

NIEDZIELA, 29 GRUDNIA – 14.45

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

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

Czy można służyć dwom panom? Jak połączyć zarabianie pieniędzy 
ze zmienianiem świata na lepsze.
Parafia św. Wawrzyńca, ul. Bujwida 51
Jezu, ufam Tobie – spotkanie z siostrami Matki Bożej Miłosierdzia, 
prowadzącymi pracę resocjalizacyjną z nastoletnimi dziewczętami.
Parafia Najświętszego Serca Jezusowego, pl. Grunwaldzki 3

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

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

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

SOLIDARNOŚĆ/SPOŁECZEŃSTWO
„Nie zapominajmy o  gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie 
wiedząc, aniołom dali gościnę.” Mieszkańcy Wrocławia i  wioski 
Taizé dzielą się swoimi doświadczeniami przyjmowania uchodźców. 
Z bratem Markiem i rodziną syryjską z Oławy.
Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, ul. Uniwersytecka 7-10

Ekologia dziś: jakie są priorytety? Działanie, modlitwa…? Z udziałem 
Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska, We&Waste, 
Climate Science Academy i Extinction Rebellion.
Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, ul. Uniwersytecka 7-10

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

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

PROGRAM SPOTKANIA

SOBOTA, 28 GRUDNIA 2019

Przed południem: przyjazd i powitanie uczestników spotkania 
we Wrocławiu, a następnie pierwsze spotkanie w parafii 
i z goszczącymi rodzinami
17:30 – kolacja w hali namiotowej: przy Hali Stulecia lub na Placu 
Wolności
19:00 – modlitwa wieczorna w Hali Stulecia
22:00 – powrót do rodzin

NIEDZIELA, 29 GRUDNIA 2019

Przed południem: Msza św. w goszczących parafiach, a następnie 
spotkania z osobami zaangażowanymi w życie lokalnej wspólnoty
14:45 – spotkania tematyczne
17:30 – kolacja w hali namiotowej przy Hali Stulecia lub na Placu        
Wolności
19:00 – modlitwa wieczorna w Hali Stulecia
22:00 – powrót do rodzin

PONIEDZIAŁEK, 30 GRUDNIA 2019
8.30 – modlitwa poranna w goszczących parafiach, a następnie 
wymiana myśli w małych międzynarodowych grupach
12:00 – wydawanie gorącej herbaty na Placu Wolności
13:00 – modlitwa południowa w kościołach w centrum miasta
14:45 – spotkania tematyczne
17:30 – kolacja w hali namiotowej przy Hali Stulecia lub na Placu 
Wolności
19:00 – modlitwa wieczorna w Hali Stulecia
22:00 – powrót do rodzin

WTOREK, 31 GRUDNIA 2019

8.30 – modlitwa poranna i wymiana myśli w małych grupach
12:00 – wydawanie gorącej herbaty na Placu Wolności
13:00 – modlitwa południowa w kościołach w centrum miasta
14:45 – spotkanie dla Polaków oraz wspólna Eucharystia 
pod przewodnictwem ks. abp. Józefa Kupnego, Metropolity 
Wrocławskiego, Hala Stulecia
17:30 – kolacja w hali namiotowej przy Hali Stulecia
19:00 – modlitwa wieczorna w Hali Stulecia
23:00 – modlitwa o pokój na świecie w goszczących parafiach, 
a następnie „Święto Narodów”

ŚRODA, 1 STYCZNIA 2020

Przed południem: Msza św. w parafiach, a następnie obiad 
u goszczących rodzin
Od godziny 16:00: wyjazd (autokary odjeżdżają ze Stadionu 
Miejskiego)

Nowe formy wolontariatu. Kim jestem i  gdzie mogę pomóc? 
Z przedstawicielami: Mary’s Meals, Poverello, Wspólnoty St’Egidio, 
Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego, Drabiny Jakubowej. 
Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, bud. C, ul. Więzienna 8-12

Moje prawdziwe ja a  moje selfie: dyskusja między influencerem 
Szymonem Reichem a młodą psycholożką Mary Sadowską.
Hala Stulecia, Audytorium, ul. Wystawowa 1

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

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. 
Z przedstawicielami Zupa na Wolnosci, MiserArt i Piotrem Żyłką.
Liczba miejsc ograniczona, karty wstępu dostępne 28.12 od godz. 17.00 w punktach 
informacyjnych.

Hotel Dwór Polski, 1 piętro, ul. Kiełbaśnicza 2

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.

Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, punkt informacyjny, ul. Uniwersytecka 7-10

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 dla uczestników spotkania

Muzeum Współczesne, pl. Strzegomski 2a

„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. 
Z Markiem Mutorem dyrektorem Centrum Historii Zajezdnia. 
Centrum Historii Zajezdnia, Grabiszyńska 184

Europejska muzyka barokowa. Koncert na violi da gamba 
i wiolonczeli w wykonaniu Julii i Krzysztofa Karpetów.
Kościół św. Macieja, pl. Nankiera 17

Uwielbienie i  świętowanie. Ukraińskie psalmy z  XV - XVII wieku 
w wykonaniu kobiet z rodziny Zerno.
Katedra greckokatolicka pw. św. Wincentego i św. Jakuba, pl. Nankiera 15

Wrotizla, Vretslav, Presslaw, Breslau, a  teraz Wrocław: miejsce 
spotkania różnych kultur na przestrzeni tysiącletnich dziejów.
Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, bud. C, ul. Więzienna 8-12

PONIEDZIAŁEK, 30 GRUDNIA – 14.45

DUCHOWOŚĆ
„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 z bratem Emilem z Taizé.
Parafia św. Wawrzyńca, ul. Bujwida 51



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

Czy można dziś jeszcze mieć nadzieję? Spotkanie z dziennikarzem 
Piotrem Żyłką i bratem Johnem z Taizé.
Papieski Wydział Teologiczny Aula, ul. Katedralna 9

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

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

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

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.

Synagoga Pod Białym Bocianem, ul. Włodkowica 7

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

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

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

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

SOLIDARNOŚĆ/SPOŁECZEŃSTWO
Jak przekazywać wiarę w świecie multimediów? Jak nawiązywać 
dziś kontakt z ludźmi? Z Szymonem Reichem, Magdaleną Kadziak 
(Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska), ks. Jakubem 
Bartczakiem, Vera Icon i Biblia Audio.
Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, ul. Uniwersytecka 7-10

Miejsce, gdzie dobrze się czujesz: projektowanie otwartych, 
interaktywnych budynków. Zespół młodych architektów z pracowni 
PORT prezentuje swoje projekty.
Szkoła Policealna Medyczna, Aula, ul. Stawowa 24

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

Przekraczanie granic i  murów w  społeczeństwie, dialog jako 
klucz do zrozumienia. Historie z  życia w  wielokulturowym świecie. 
Z przedstawicielką organizacji „Nomada”.
Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, ul. Uniwersytecka 7-10

Radości i wyzwania życia wspólnotowego w  indywidualistycznym 
świecie. Przedstawiciele wspólnot: ARKA, Duszpasterstwa 
Maciejówka, Bruderhof, Sióstr Uczennic Krzyża opowiadają o swoim 
codziennym życiu.
Kościół św. Macieja, pl. Nankiera 17

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

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

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

SZTUKA I WIARA
Nowe spojrzenie na sztukę baroku. Współczesna prezentacja Opus 
Magnum Michaela Willmanna (godz. 14.00-18.00).
Pawilon Czterech Kopuł, ul. Wystawowa 1

Polska muzyka ludowa z filtrem. Zespoły: „Kosy” i „Folk Koty”. 
Sala Impart, ul. Mazowiecka 17

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.

Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, punkt informacyjny,  
ul. Uniwersytecka 7-10

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 dla uczestników spotkania

Muzeum Współczesne, pl. Strzegomski 2a

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.

Centrum Historii Zajezdnia, Grabiszyńska 184

WTOREK, 31 GRUDNIA – 14:45
Spotkanie wszystkich Polaków – Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1
To spotkanie animowane przez braci z  Taizé jest okazją  
do zastanowienia się, jak kontynuować „pielgrzymkę zaufania” 
po powrocie do domu. Na zakończenie EUCHARYSTIA. pod 
przewodnictwem ks. abp. Józefa Kupnego, Metropolity 
Wrocławskiego, Hala Stulecia.

Program spotkania jest otwarty dla wszystkich. 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału  
w wieczornych modlitwach w Hali Stulecia: 28, 29, 30  
i 31 grudnia o godz. 19:00. 30 i 31 grudnia zapraszamy 
również na wspólną modlitwę południową o godz. 
13:00. Odbywać się ona będzie w dziewięciu kościołach 
w centrum miasta: w Katedrze św. Jana Chrzciciela, 
Katedrze greckokatolickiej św. Wincentego oraz  
św. Jakuba, Ewangelickim Kościele Opatrzności Bożej, 
Kolegiacie Świętego Krzyża oraz kościołach: NMP na 
Piasku, św. Elżbiety (Garnizonowym), Najświętszego 
Imienia Jezus, św. Wojciecha i kościele Bożego Ciała. 
29 i 30 grudnia po południu, w różnych miejscach 
w centrum miasta, odbywać się będą spotkania 
tematyczne.

Mieszkańcy Wrocławia i okolic, którzy chcą wziąć udział 
w całym programie spotkania, mogą otrzymać plecak 
spotkania uprawniający do codziennego otrzymywania 
posiłków razem z uczestnikami, a także umożliwiający 
korzystanie z komunikacji miejskiej (autobusów, 
tramwajów oraz pociągów podmiejskich). Udział  
w kosztach wynosi w takim przypadku 60 zł. Plecak 
uczestnika można otrzymać do 24 grudnia w Centrum 
Przygotowań, przy ul. Piastowskiej 1a oraz od 28 grudnia 
w punktach informacyjnych: we Wrocławskim Centrum 
Kongresowym (ul. Wystawowa 1) oraz w budynku 
Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego  
(ul. Uniwersytecka 7-10).

Istnieje również możliwość nabycia karty na wieczorny 
posiłek razem z uczestnikami. Koszt takiego posiłku 
to 15 zł. Można go otrzymać od 28 grudnia w punktach 
informacyjnych.

71 880 84 00

@Taize.Wroclaw/Taize.Wroclaw taizewroclaw.pl

info@taizewroclaw.pl


