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Drodzy Bracia, drogie Siostry, 

chciałbym najpierw powiedzieć Wam, jak bardzo my, bracia z Taizé, czujemy się blisko związani z Wami i  
tymi wszystkimi, którzy są powierzeni waszej posłudze. Przybliża nas do siebie nasz wspólny wybór, by przez 
całe życie iść za Chrystusem we wspólnocie. 

Jak już może o tym wiecie, w roku 2015 świętujemy kilka ważnych dla naszej wspólnoty rocznic: setną 
rocznicę urodzin naszego założyciela, brata Rogera, 10 rocznicę jego śmierci i 75 rocznicę założenia naszej 
wspólnoty. 

Chcemy przeżyć te rocznice w sposób, jaki był bliski bratu Rogerowi: nie patrzeć w przeszłość, lecz w 
przyszłość. Dlatego w sierpniu 2015 roku, podczas specjalnego spotkania młodych, będziemy zastanawiać 
się nad wyzwaniem, które dzisiaj nas przynagla: w jaki sposób przyczynić się do tego, by na różnych 
płaszczyznach życia pogłębiała się solidarność między ludźmi, żyjącymi obok nas i daleko? 

Na początku lata natomiast przygotowujemy spotkanie młodych mężczyzn i kobiet, którzy prowadzą życie 
konsekrowane w różnych zgromadzeniach zakonnych i monastycznych, przynależących do różnych wyznań 
chrześcijańskich. Będzie to tydzień wspólnej refleksji na temat powołania zakonnego dzisiaj.

Program tego spotkania jest już gotowy i jesteśmy bardzo wdzięczni, że przełożeni różnych zakonów,   
zgromadzeń i klasztorów potwierdzili swoje uczestnictwo, między innymi ojciec Nicolas, generał jezuitów, 
ojciec Cadoré, generał dominikanów, ojciec Marcellin, były przeor kartuzów, siostra Maria-Chiara, 
przełożona generalna Małych Sióstr Jezusa, matka Iakovi, opatka klasztoru prawosławnego w Grecji, 
archimandryta  Savva Mażuko z Białorusi, siostra Pierrette, przełożona  klasztoru w Grandchamp, brat 
Thomas Durr ze Wspólnoty Niosących Chrystusa i inni. Razem z nimi podejmiemy refleksję na temat 
powołania zakonnego dzisiaj. W programie będą także kręgi biblijne i różnego rodzaju spotkania 
tematyczne. 

Wymiana myśli i doświadczeń będzie bogatsza, jeśli różne formy życia zakonnego i monastycznego będą 
reprezentowane na spotkaniu. Będziemy wdzięczni za przekazanie naszego zaproszenia siostrom i braciom 
w wieku do około 40 lat, czy to we własnej wspólnocie, czy też w innych zaprzyjaźnionych wspólnotach. 
Z radością wszystkich przy tej okazji ugościmy. 

Zapewniam Siostry i Braci o mojej serdecznej bliskości. Chrystus Zmartwychwstał! 
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