
Tydzień refleksji na temat powołania zakonnego dzisiaj
Taizé, 5-12 lipca 2015

„Taizé jest „zwykłym pędem zaszczepionym na wielkim drzewie, bez którego nie potrafiłoby żyć”, 
lubił mawiać Brat Roger. Przedstawiciele tego „wielkiego drzewa” życia monastycznego i 
apostolskiego, przełożeni katolickich, protestanckich i prawosławnych wspólnot, zgromadzeń i 
klasztorów będą mówić o swoim doświadczeniu. Odwołają się także do intuicji i spostrzeżeń Brata 
Rogera, które mogą przyczynić się do odnowy życia monastycznego i zakonnego dzisiaj. Każdego 
dnia po ich wypowiedziach będzie czas na dialog ze wszystkimi uczestnikami.

Program tygodnia

Niedziela 5 lipca

Przyjazd
_ 19:00 posiłek
_ 20:30 modlitwa wieczorna

Poniedziałek 6 lipca

8:15 modlitwa poranna, następnie śniadanie 
10:00 powitanie, wprowadzenie biblijne, dzielenie 
w małych grupach
12:20 modlitwa w ciągu dnia, a po niej obiad 
15:00 Brat Alois, przeor Taizé 
Siostra Agnes Granier, przełożona generalna Sióstr 
św. Andrzeja
16:30 herbata
17:00  Anba Thomas, biskup prawosławnego 
Kościoła Koptyjskiego z Egiptu
18:00 dzielenie się w małych grupach 
19:00 kolacja
20:30 modlitwa wieczorna

Wtorek 7 lipca

8:15 modlitwa poranna, następnie śniadanie
10:00 wprowadzenie biblijne
10:15 
– Brat Marcellin Theeuwes, były przeor generalny 
Kartuzów 
– Brat Olivier Quenardel, opat Cîteaux 
12:20 modlitwa w ciągu dnia, a po niej obiad
15:00 
– Siostra Pierrette, przeorysza Wspólnoty z 
Grandchamp (Szwajcaria) 
– Siostra Angelika, Wspólnota z Imshausen 
(Niemcy)
16:30 herbata

17:00 
– Matka Iakovi, opatka Klasztoru św. Jana 
Poprzednika w Akritochori (Grecja)
18:00 dzielenie się w małych grupach
19:00 kolacja 
20:30 modlitwa wieczorna 

Środa 8 lipca

8:15 modlitwa poranna , następnie śniadanie
10:00 wprowadzenie biblijne
10:15 Ks. Adolfo Nicolás, przełożony generalny 
jezuitów 
– Mała siostra Maria-Chiara, przełożona generalna 
Małych Sióstr Jezusa
12:20 modlitwa w ciągu dnia, a po niej obiad
15:00
– Archimandryta Filaret (Jegorow), Lisznia 
(Ukraina) 
– Archimandryta Symeon, ihumen klasztoru św. 
Sylwana, Saint-Mars-de-Locquenay (Francja)
16:30 herbata
17:00
– Siostra Mireille, przeorysza Wspólnoty Diakonis z
Reuilly 
– Siostra Danielle, przeorysza Wspólnoty z 
Pomeyrol 
– Siostra Danielle Renaud, przeorysza Wspólnoty 
Diakonis ze Strasburga (Francja)
18:00 dzielenie się w małych grupach
19:00 kolacja 
20:30 modlitwa wieczorna



Czwartek 9 lipca

8:15 modlitwa poranna, następnie śniadanie
10:00 wprowadzenie biblijne
10:15 
– Brat Bruno Cadoré, generał zakonu dominikanów
– Ks. Richard Baawobr, przełożony generalny 
Misionarzy Afryki
12:20 modlitwa w ciągu dnia, a po niej obiad
15:00
– Archimandryta Sawa (Mażuko), klasztor św. 
Mikołaja w Homlu (Białoruś) 
– Ojciec Isihije, klasztor Swiętych Archaniołów 
Michała i Gabriela w Kovilj (Serbia)
16:30 herbata
17:00 
– Siostra Annaliese, Wspólnota Sióstr Kościoła, 
Bristol 
– Brat Thomas Dürr, Wspólnota Niosących 
Chrystusa, Ralligen (Szwajcaria)
18:00 dzielenie się w małych grupach
19:00 kolacja 
20:30 modlitwa wieczorna

Piątek 10 lipca

8:15 modlitwa poranna, następnie śniadanie
10:00 wprowadzenie biblijne
10:15 
– Minister Generalny Braci Mniejszych 
– Brat Richard z Taizé
12:20 modlitwa w ciągu dnia, a po niej obiad
15:00 spotkania tematyczne albo czas milczenia 
17:00 herbata
17: 30 spotkania poszczególnych krajów
19:00 kolacja 
20:30 modlitwa wieczorna a po niej modlitwa 
wokół krzyża

Sobota 11 lipca

8:15 modlitwa poranna, następnie śniadanie
10:00 wprowadzenie biblijne
10:15 dzielenie w małych grupach
12:20 modlitwa w ciągu dnia , następnie obiad
15:00 spotkania tematyczne
17:00 herbata
19:00 kolacja 
20:30 modlitwa wieczorna z przekazywaniem 
sobie światła wielkanocnego

Niedziela 12 lipca

8:45 śniadanie
10:00 Eucharystia

Kontakt i informacje

Więcej informacji i szczegółowy program: 
http://www.taize.fr/pl_article17826.html

Zgłoszenia udziału można dokonać na tej stronie. 
http://www.taize.fr/pl_article5679.html

Prosimy o zaznaczenie w zgłoszeniu, że chodzi o tydzień refleksji na temat powołania zakonnego 
dzisiaj. 

Aby uzyskać więcej informacji, proszę pisać: info2015@taize.fr 

http://www.taize.fr/pl_article16815.html#
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