
pl 
 

KsiąŜeczka Spotkania 
 

Pielgrzymka zaufania  
przez ziemię  
w Poznaniu 

 

WTOREK 29 GRUDNIA 
 

Od godz. 9.00 przyjęcie w parafiach, a następnie w rodzinach. 
 

Około 15.00 wspólny wyjazd z parafii na teren Międzynarodowych Targów 
Poznańskich / MTP. W przejazdach między parafiami a MTP prosimy ściśle 
kierować się otrzymanymi wskazówkami, nawet jeŜeli czasami trzeba będzie iść 
pieszo 10-15 minut. Dziękujemy za zwrócenie szczególnej uwagi na rozkład 
jazdy dodatkowych pociągów i specjalnych autobusów. 
 

Od 17.30 do 18.00 wydawanie kolacji na terenie MTP, hala 7a (nie zapomnieć o 
zabraniu ze sobą łyŜki i kubka do herbaty). Po odebraniu posiłku przechodzimy 
do hali 7, 8 lub 8a. 
 
19.00 WSPÓLNA MODLITWA 
MTP, hala 5. 
Śpiewy i przebieg modlitwy – patrz na końcu tego zeszytu. 

Czytanie 
Bóg mówi: „Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli 
dawnych rzeczy. Oto Ja dokonuję rzeczy nowej; pojawia się właśnie. CzyŜ jej nie 
poznajecie? Otworzę teŜ drogę na pustyni, ścieŜyny na pustkowiu”.  
(Księga proroka Izajasza 43,18-19) 
 

Podczas drugiej części modlitwy: medytacja brata Aloisa, a następnie modlitwa 
wokół krzyŜa. 
 
Powrót do rodzin. Przez wzgląd na gospodarzy nie wracajcie późno. 
 
Aby uniknąć tłoku, prosimy o przestrzeganie wskazówek dotyczących 
komunikacji. Autobusy specjalne odjeŜdŜają bezpośrednio z MTP. 
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ŚRODA 30 GRUDNIA 
 
8.30 Modlitwa poranna w parafiach. 
 

Śpiew: Venite exultemus (wszystkie proponowane śpiewy są na końcu tego 
zeszytu). 
 

Psalm 34 
1. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich 

ustach.  
2. Dusza moja chlubi się Panem, niech słyszą to pokorni i niech się weselą.  
3. Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej 

trwogi. 
4. Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, i uwolnił od wszelkiego ucisku.  
5. Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry. Szczęśliwy człowiek, który 

znajduje w Nim ucieczkę.  
 

Czytanie  
Bóg mówi o swoim ludzie jak o oblubienicy: „Zwabię ją i wyprowadzę na 
pustynię, i przemówię do jej serca”. (...) Mówi Bóg: „Poślubię cię sobie na wieki, 
poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie.”  
(Księga proroka Ozeasza 2,16.21) 
 

Śpiew: Bóg jest miłością. 
 

Cisza 
 

Modlitwa: BoŜe wszystkich ludzi, gdy odczuwamy pełne prostoty pragnienie 
przyjęcia Twej miłości, powoli w głębi nas rozpala się płomień. Ten płomień 
moŜe być nawet bardzo słaby, ale zawsze płonie. 
 

Modlitwa wstawiennicza 
1. O pokój na świecie i zbawienie wszystkich ludzi. Panie, prosimy Ciebie. 
2. O uczciwość w Ŝyciu politycznym, o sprawiedliwość w Ŝyciu społecznym. 

Panie, prosimy Ciebie. 
3. Za tych, którzy trudzą się, by zapracować na chleb powszedni. Panie, prosimy 

Ciebie. 
4. Za cierpiących z powodu samotności i opuszczenia. Panie, prosimy Ciebie. 
5. Za pracujących z biednymi, obcokrajowcami, z wyłączonymi ze 

społeczeństwa. Panie, prosimy Ciebie. 
 

Ojcze nasz 
 

Śpiewy 
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Spotkania w małych grupach:  
Nadzieja w kaŜdym człowieku; dokonywać wyboru pomiędzy naszymi 

pragnieniami 

Po utworzeniu małych grup przedstawcie się nawzajem. Następnie przeczytajcie 
dwa akapity Listu z Chin, zaczynające się od słów: „Nadzieja w kaŜdym 
człowieku” i „Dokonywać wyboru pomiędzy naszymi pragnieniami”, jak równieŜ 
tekst biblijny z modlitwy porannej (Oz 2,16.21). Podzielcie się swoimi 
przemyśleniami, korzystając z poniŜszych pytań:  
 

• Z czym kojarzy mi się słowo „pragnienie”? Za pomocą jakich innych słów 
mogę opisać swoje poszukiwanie Boga? 
What does the word “thirst” evoke for me? With what other words would I 
describe my search for God?  

• PoniewaŜ nie mogę „ani wszystkiego zrobić, ani wszystkiego mieć”, z czego 
powinienem/powinnam zrezygnować? Czy trudno jest wyrzec się czegoś? Czy 
to wyzwala?  
Since I cannot “do or have everything”, what things do I think I must leave 
aside? Is it difficult to give up things? Is it freeing? 

• „Pragnienie Ŝycia w pełni”: czy dobrze jest oczekiwać duŜo od Ŝycia i od Boga? 
“A thirst for life in fullness”: is it good to expect a lot from life, and from God?  

 
Od 12.00 do 12.30 wydawanie obiadu na terenie MTP, hala 7a. Posiłek jemy w 
hali 7, 8 lub 8a. 

 
13.15 WSPÓLNA MODLITWA  
MTP, hala 5. 

Śpiewy i przebieg modlitwy – patrz na końcu tego zeszytu. 

Czytanie 
Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. 
Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: 
„Daj Mi pić!”. (...) Na to rzekła do Niego Samarytanka: „JakŜeŜ Ty, będąc 
śydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić?”. (...) Jezus 
odpowiedział jej na to: „O, gdybyś znała dar BoŜy i wiedziała, kim jest Ten, kto ci 
mówi: «Daj Mi się napić», to prosiłabyś Go, a dałby ci wody Ŝywej”.  
(Ewangelia wg św. Jana 4,6b-10) 

Na zakończenie modlitwy – krótka medytacja jednego z braci z Taizé: „Obudzić 

w sobie pragnienie Boga.” Tłumaczenia będą zorganizowane tak samo, jak 
podczas modlitwy wieczornej. 
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Spotkania tematyczne 

Kierujcie się wskazówkami, które podane są przy kaŜdym temacie. 

Temat Miejsce, godzina, dojazd Języki 

„Wsłuchiwać się w to, co 
mieszka w głębi nas...” Jak 
odpowiedzieć na BoŜe 
wezwanie? Refleksja i wymiana 
myśli, animowana przez jednego 
z braci z Taizé. 

MTP, hala 3a 
15.00 

pl, en, pt, 
fr, uk 

Oblicze człowieka i oblicze 
Boga: refleksja i wymiana myśli 
na temat tajemnicy Wcielenia. 

Kościół Jezuitów, ul. Szewska 18, 
Poznań, PF40, plan miasta: F2 
15.30 
tramwaj 4, 8, 17  
przystanek: Małe Garbary 

pl, en, de, 
it, hu 

Być razem, aby Ŝyć wiarą. Jakie 
zajmuje to miejsce w naszej 
hierarchii priorytetów? Refleksja 
i wymiana myśli z jednym z 
braci z Taizé w oparciu o pisma 
pierwszych chrześcijan. 

Św. Michała Archanioła,  
ul. Stolarska 7, Poznań, PA09, 
plan miasta: E7  
15.00 
5 minut pieszo 

pl, en, es, 
fr, ro 

„Bóg z całą powagą traktuje 
wątpliwości i bunt”. Jeden z 
braci z Taizé przedstawia Księgę 
Hioba. 

MTP, hala 8a, sala 3 
15.00 

pl, en, de, 
pt, sl 

Modlitwa osobista w ciszy. 
(MoŜliwość rozmowy lub 
skorzystania z sakramentu 
pojednania.) 

MTP, hala 15, sala „Silence” 
otwarta od 11.00 do 18.00 

Wszystkie 
języki 

„Co robisz ze swoją wolnością?” 
Refleksja nad przemianami, jakie 
zaszły w Europie w ciągu 
ostatnich dwudziestu lat, 
animowana przez byłego 
przewodniczącego Sądu 
NajwyŜszego Węgier. 

MTP, hala 8a, sala 4 
15.00 

pl, en, it, 
hr, hu, sr 

Bogactwo polskiego folkloru: 
tańce i pieśni w wykonaniu 
zespołu „Wiwaty”. 

MTP, hala 5 
15.00 

Wszystkie 
języki 
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„Z miłości do Boga i ludzi”. 
Świadectwa wolontariuszy 
Caritas i spotkania z dziećmi i 
młodymi, którym wolontariusze 
pomagają. 
 

MTP, hala 11 
15.00 

pl, en, it, 
es, sl 

Ochrzczeni w Chrystusie: 
refleksja nad naszym chrztem i 
zwiedzanie krypty katedralnej – 
miejsca chrztu pierwszego 
władcy Polski. 

Katedra Św. Apostołów Piotra i 
Pawła, Ostrów Tumski, Poznań, 
PC05, plan miasta: H1  
15.30 
tramwaj 4, 8, 17  
przystanek: Katedra 
 

pl, en, it, 
de, fr 

Jak dzisiaj dzielić się wiarą z 
innymi? Spotkanie z młodymi z 
Poznania, pracującymi na 
misjach w róŜnych częściach 
świata. 

MTP, hala 7, sala AB 
15.00 

pl, en, fr, 
es, lt 

Spacer z przewodnikiem po 
Poznaniu. 

Św. Franciszka Serafickiego,  
ul. Garbary 22, Poznań, PF06,  
plan miasta: F4 
15.30 
tramwaj 5, 13, 16  
przystanek: pl. Bernardyński 
 

pl, cs, sr, 
fr, hr, hu 

„KaŜdy człowiek jest szansą dla 
ludzkości”. Spotkanie z 
młodymi, angaŜującymi się w 
pomoc najuboŜszym ze względu 
na szacunek dla godności 
kaŜdego człowieka. Świadectwa i 
wymiana myśli. 

MTP, hala 7, sala CD 
15.00 

pl, en, fr, 
hr, de, sr 

Przekraczać obojętność, 
podziały, lęki i uprzedzenia, 
narosłe w przeszłości. Jak 
pogłębić dziś pojednanie? 
Świadectwa i wymiana myśli. 

MTP, hala 8a, sala 5 
15.00 

pl, en, de, 
ru, uk 

Radość w dzieleniu się: 
spotkanie z osobami 
niepełnosprawnymi umysłowo, z 
ich rodzicami i opiekunami. 
 

MTP, hala 7, sala GH 
15.00 

pl, en, de, 
pt, ru 
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śycie i historia Polski na 
obrazach Jacka Malczewskiego 
(1854-1929). 

Muzeum Narodowe w Poznaniu, 
al. Marcinkowskiego 9, Poznań, 
WF01, plan miasta: E2 
od 15.30 do 17.00 
tramwaj 4, 8, 17  
przystanek: pl. Wielkopolski 

pl, en, it, 
ru, fr 

Informatyka, nowe technologie 
komunikacyjne: szansa czy 
uzaleŜnienie? Refleksja z 
udziałem informatyka i jednego z 
braci z Taizé. 

MTP, hala 8a, sala 1 
15.00 

pl, en, pt, 
ro, fr 

Skarby sztuki i wiary, 
pochodzące z Polski i innych 
krajów europejskich  
(XIV-XVI wiek). 

Muzeum Archidiecezjalne,  
ul. J. Lubrańskiego 1, Poznań, 
WC04, plan miasta: G1 
15.30 
tramwaj 4, 8, 17  
przystanek: Katedra 

pl, en, sr, 
sl, hr, de 

Bezpieczeństwo, brak 
bezpieczeństwa... Czego dziś 
poszukujemy i dlaczego? 
Dyskusja z udziałem eksperta od 
spraw bezpieczeństwa 
międzynarodowego. 

MTP, hala 7, sala EF 
15.00 

pl, en, de, 
es, lv 

Bardziej zrównowaŜony podział 
dóbr: jak uczynić ekonomię 
bardziej solidarną? Refleksja 
animowana przez jednego z braci 
z Taizé oraz świadectwa. 

MTP, hala 15 B 
15.00 

pl, en, it, 
pt 

 

Od 17.30 do 18.00 wydawanie kolacji na terenie MTP, hala 7a. Posiłek jemy w 
hali 7, 8 lub 8a. 
 
19.00 WSPÓLNA MODLITWA 
MTP, hala 5. 

Czytanie 
Jezus mówi: „JuŜ was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, 
ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co 
usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i 
przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – 
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aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam 
przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”. (Ewangelia wg św. Jana 15,15-17) 

Podczas drugiej części modlitwy: medytacja brata Aloisa, a następnie modlitwa 
wokół krzyŜa. 
 
 

CZWARTEK 31 GRUDNIA 
 

8.30 Modlitwa poranna w parafiach. 
 

Śpiew: Jésus le Christ. 
 

Psalm 85 
1. CzyŜ to nie Ty przywrócisz nam Ŝycie, a Twój lud w Tobie będzie się weselił? 

OkaŜ nam, Panie, łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie.  
2. Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi: oto ogłasza pokój ludowi i swoim 

wyznawcom, którzy się zwracają ku Niemu swym sercem.  
3. Zaprawdę, bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy Mu cześć oddają, i 

chwała zamieszka w naszej ziemi. 
4. Łaska i wierność spotkają się ze sobą, ucałują się sprawiedliwość i pokój. 

Wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość spojrzy z nieba.  
5. Pan sam szczęściem obdarzy, a nasza ziemia wyda swój owoc. Sprawiedliwość 

będzie kroczyć przed Nim, a śladami Jego kroków zbawienie.  
  

Czytanie 
Tłumy pytały Jana Chrzciciela: „CóŜ więc mamy czynić?”. On im odpowiadał: 
„Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma; a kto ma Ŝywność, 
niech tak samo czyni”. Przyszli takŜe celnicy, Ŝeby przyjąć chrzest, i rzekli do 
niego: „Nauczycielu, co mamy czynić?”. On im powiedział: „Nie pobierajcie nic 
więcej ponad to, co wam wyznaczono”. Pytali go teŜ i Ŝołnierze: „A my co mamy 
czynić?”. On im odpowiedział: „Na nikim pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo nie 
uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym Ŝołdzie”. Gdy więc lud oczekiwał z 
napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest 
Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie 
mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. 
On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem.”  
(Ewangelia według św. Łukasza 3,10-16) 
 
Śpiew: Confitemini Domino. 
 
Cisza 
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Modlitwa: Duchu Święty, który napełniasz wszechświat, Ty w zasięgu naszych 
ludzkich, kruchych moŜliwości stawiasz ewangeliczne wartości: dobroć serca, 
przebaczenie, współczucie. 
 

Modlitwa wstawiennicza 
1. BoŜe, nasz Ojcze, Ty gromadzisz nas w komunii Twego Kościoła – oŜyw nas 

swą miłością. 
2. Synu Boga Ŝywego, Twoja wierność pozwala nam zawsze trwać w wierności 

względem Ciebie – oŜyw nas swą miłością. 
3. Synu Boga Ŝywego, Ty znasz nasz ucisk i ubóstwo – oŜyw nas swą miłością. 
4. Duchu Święty, Ty budzisz w naszym Ŝyciu pragnienie pokoju i 

sprawiedliwości – oŜyw nas swą miłością. 
5. Duchu Święty, Ty złoŜyłeś w naszych sercach dary, dzięki którym moŜemy być 

twórcami komunii – oŜyw nas swą miłością. 
 

Ojcze nasz 
 

Śpiewy 
 
Spotkania w małych grupach: 
Dzielić się tym, co mamy  

Przeczytajcie kolejny akapit Listu z Chin od słów: „Dzielić się tym, co mamy” i 
tekst biblijny z modlitwy porannej (Łk 3,10-16). Podzielcie się swoimi 
przemyśleniami, korzystając z poniŜszych pytań: 

• Czym jest: „zajmowanie się otaczającym światem”? Czego, moim zdaniem, 
ludzie najbardziej potrzebują? 
What are the “concerns of the world around us”? In my opinion, what do 
people need most? 

• Jakie znam inicjatywy dzielenia się z innymi? Które z tych inicjatyw są w 
zasięgu moich moŜliwości?  
What initiatives of sharing do I know of? Which ones are within my grasp? 

• Dlaczego szukanie sprawiedliwości i pokoju jest dla chrześcijan tak waŜne?  
Why is the search for justice and peace so important for Christians? 

 
Od 12.00 do 12.30 wydawanie obiadu na terenie MTP, hala 7a. Posiłek jemy w 
hali 7, 8 lub 8a. 
 
13.15 WSPÓLNA MODLITWA  
MTP, hala 5. 
Czytanie 
Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, 
opowiedział im przypowieść: „Siewca wyszedł siać swoje ziarno. A gdy siał, 
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jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki podniebne wydziobały je. Inne 
padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło 
między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło 
na ziemię Ŝyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny”. To mówiąc, wołał: „Kto 
ma uszy do słuchania, niechaj słucha!” (Ewangelia wg św. Łukasza 8,4-8) 

Na zakończenie modlitwy – krótka medytacja jednego z braci z Taizé: 
„Pogłębić zaufanie do Boga.” 

 
Spotkania tematyczne 

Kierujcie się wskazówkami, które podane są przy kaŜdym temacie. 

Temat Miejsce, godzina, dojazd Języki 
Modlitwa osobista w ciszy. 
(MoŜliwość rozmowy lub 
skorzystania z sakramentu 
pojednania.) 
 

MTP, hala 15, sala „Silence” 
otwarta od 11.00 do 18.00 

Wszystkie 
języki 

Ochrzczeni w Chrystusie: 
refleksja nad naszym chrztem i 
zwiedzanie krypty katedralnej – 
miejsca chrztu pierwszego 
władcy Polski. 

 

Katedra Św. Apostołów Piotra i 
Pawła, Ostrów Tumski, Poznań, 
PC05, plan miasta: H1  
15.30 
tramwaj 4, 8, 17  
przystanek: Katedra 
 

pl, en, es, 
pt, hu 

Dialog między rabinem 
Michaelem Schudrichem, 
Naczelnym Rabinem Polski, a 
arcybiskupem poznańskim 
Stanisławem Gądeckim, 
inicjatorem Dnia Judaizmu w 
Polsce, na temat: „Abraham, nasz 
ojciec w wierze”. 
 

MTP, hala 11 
15.00 

pl, en, cs, 
de, fr 

„Wsłuchiwać się w to, co 
mieszka w głębi nas...” Jak 
odpowiedzieć na BoŜe 
wezwanie? Refleksja i wymiana 
myśli, animowana przez jednego 
z braci z Taizé. 
 

MTP, hala 3a 
15.00 

pl, en, de, 
it, sk 

„Bóg z całą powagą traktuje 
wątpliwości i bunt”. Jeden z 
braci z Taizé przedstawia Księgę 
Hioba. 
 

MTP, hala 8a, sala 3 
15.00 

pl, en, it, 
fr 
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Oblicze człowieka i oblicze 
Boga: refleksja i wymiana myśli 
na temat tajemnicy Wcielenia. 

Kościół Jezuitów, ul. Szewska 18, 
Poznań, PF40, plan miasta: F2 
15.30 
tramwaj 4, 8, 17  
przystanek: Małe Garbary 
 

pl, en, es, 
fr, lv 

Chiny dziś: spotkanie z dwoma 
braćmi z Taizé, którzy niedawno 
odwiedzili ten kraj. 

MTP, hala 5 
15.00 

pl, en, de, 
fr, ro 

Skarby sztuki i wiary, 
pochodzące z Polski i innych 
krajów europejskich  
(XIV-XVI wiek). 

Muzeum Archidiecezjalne,  
ul. J. Lubrańskiego 1, Poznań, 
WC04, plan miasta: G1 
15.30 
tramwaj 4, 8, 17  
przystanek: Katedra 
 

pl, en, ro, 
it, fr 

Jak budować pokój w 
dzisiejszym świecie, 
wstrząsanym kryzysami? 
Dyskusja z udziałem eksperta od 
spraw bezpieczeństwa 
międzynarodowego. 

MTP, hala 7, sala EF 
15.00 

pl, en, hr, 
fr, ru, sr 

Być razem, aby Ŝyć wiarą. Jakie 
zajmuje to miejsce w naszej 
hierarchii priorytetów? Refleksja 
i wymiana myśli z jednym z 
braci z Taizé w oparciu o pisma 
pierwszych chrześcijan. 

Św. Michała Archanioła,  
ul. Stolarska 7, Poznań, PA09, 
plan miasta: E7  
15.00 
5 minut pieszo 

pl, en, sr, 
de, hr 

Bóg czeka na nas wśród ubogich 
i poranionych. Spotkanie z 
osobami niepełnosprawnymi, ich 
rodzinami i przyjaciółmi ze 
wspólnoty „Arka”. 

MTP, hala 7, sala GH 
15.00 

pl, en, it, 
uk, fr 

„Co robisz ze swoją wolnością?” 
Refleksja nad przemianami, jakie 
zaszły w Europie w ciągu ostatnich 
dwudziestu lat, animowana przez 
byłego przewodniczącego Sądu 
NajwyŜszego Węgier. 

MTP, hala 8a, sala 4 
15.00 

pl, en, de, 
fr, lt 

„Aby człowiek nie był 
traktowany jak brzemię”: 
spotkanie z członkami „Barki”, 
przyjmującej osoby cięŜko 
doświadczone trudem Ŝycia.

 

MTP, hala 7, sala CD 
15.00 

pl, en, de, 
it, uk 
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śycie i historia Polski na 
obrazach Jacka Malczewskiego 
(1854-1929). 

Muzeum Narodowe w Poznaniu, 
al. Marcinkowskiego 9, Poznań, 
WF01, plan miasta: E2 
od 15.30 do 17.00 
tramwaj 4, 8, 17  
przystanek: pl. Wielkopolski 
 

pl, en, hr, 
de, sr, uk 

Kościół, który słucha: spotkanie 
z grupą poznańskich chrześcijan, 
którzy podejmują analizę 
dzisiejszych problemów i 
wyzwań oraz doradzają swoim 
biskupom. 
 

MTP, hala 8a, sala 1 
15.00 

pl, en, de, 
pt, fr 

Spacer z przewodnikiem po 
Poznaniu. 

 

MB Nieustającej Pom. i św. Marii 
Magd. (Fara), ul. Golębia, 
Poznań, PF03, plan miasta: E3 
15.30 
tramwaj 5, 13, 16  
przystanek: Wrocławska  

 

pl, it, ro, 
hu, lv 

Jak dziś proponować innym 
wiarę? Świadectwa młodych z 
Chile, Filipin i Indii. 
 

MTP, hala 7, sala AB 
15.00 

pl, en, es, 
hu, fr 

 
Od 17.30 do 18.00 wydawanie kolacji na terenie MTP, hala 7a. Posiłek jemy w 
hali 7, 8 lub 8a. 

 
19.00 WSPÓLNA MODLITWA 
MTP, hala 5. 

Czytanie 
Jezus mówi: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a 
nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a 
będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane”.  
(Ewangelia wg św. Łukasza 6,36-38a) 

Podczas drugiej części modlitwy: medytacja brata Aloisa, a następnie modlitwa 
wokół krzyŜa.  

 
Od godz. 23.00 w parafiach, w łączności z narodami, które cierpią, modlitwa o 
pokój na świecie, a po niej „święto narodów”: 
 

Śpiewy: Bóg jest miłością i The kingdom of God. 
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Modlitwa wprowadzająca: BoŜe współczujący, zbici z tropu niezrozumiałym 
cierpieniem niewinnych, prosimy Cię za tych, którzy przeŜywają trudne 
doświadczenia. Natchnij serca szukających pokoju, tak niezbędnego całej rodzinie 
ludzkiej. 
 

Śpiew 
 

Pierwsze czytanie  
Widzenie Izajasza, syna Amosa: Stanie się na końcu czasów, Ŝe góra świątyni 
Pańskiej stać będzie mocno na szczycie gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie 
narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: „Chodźcie, wstąpmy na górę 
Pańską, do świątyni Boga Jakuba! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli 
Jego ścieŜkami”. (...) On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i sędzią dla licznych 
narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. 
Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do 
wojny. Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pańskiej!  
(Księga proroka Izajasza 2,1-5) 
 

Psalm 27 
1. Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać? Pan obrońcą 

mego Ŝycia, przed kim miałbym czuć trwogę?  
2. O jedno tylko Pana proszę i o to zabiegam, Ŝebym mógł zawsze przebywać w 

Jego domu po wszystkie dni mego Ŝycia. 
3. W namiocie swoim mnie ukryje w chwili nieszczęścia, schowa mnie w głębi 

przybytku, na skałę mnie wydźwignie. 
4. O Tobie mówi serce moje: „Szukaj Jego oblicza!”. Będę szukał oblicza Twego, 

Panie. 
5. Wierzę, Ŝe będę oglądał dobra Pana w krainie Ŝyjących. Oczekuj Pana, bądź 

męŜny, nabierz odwagi i oczekuj Pana.  
 

Drugie czytanie 
Jezus mówi: „Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymŜe ją 
posolić? Na nic się juŜ nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. 
Wy jesteście światłem świata. Nie moŜe się ukryć miasto połoŜone na górze. Nie 
zapala się teŜ lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła 
wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby 
widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.” 
(Ewangelia według św. Mateusza 5,13-16) 
 

Śpiew: In manus tuas. 
 

Cisza 
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Modlitwa wstawiennicza 
1. Za tych, którzy wiernie głoszą Twoje Słowo. Panie, prosimy Ciebie. 
2. Daj nam rozpoznawać Twą obecność w bliźnim i spraw, byśmy byli gotowi 

nieść pomoc ubogim i nieszczęśliwym. Panie, prosimy Ciebie. 
3. Za dzieci porzucone, aby odnalazły pokój u ludzi, którzy je przyjmą. Panie, 

prosimy Ciebie. 
4. Za pełniących odpowiedzialne zadania w Ŝyciu publicznym, aby pracowali z 

prawością i dla dobra wszystkich. Panie, prosimy Ciebie. 
 

Ojcze nasz  
 

Śpiew: In resurrectione tua. 
 

Modlitwa: BoŜe pocieszenia, Ty wziąłeś na siebie nasze cięŜary, abyśmy w kaŜdej 
chwili mogli iść naprzód: z niepokoju do ufności, z mroku do światła. 
 

Śpiewy 
 
 

PIĄTEK 1 STYCZNIA 
 
Udział w liturgii w parafiach. 

Elementy tej modlitwy moŜna wykorzystać podczas porannych celebracji, 
sprawowanych w kościołach parafialnych goszczących pielgrzymów.  
 

Psalm 67 
1. Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi, niech nam ukaŜe pogodne 

oblicze, aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie wśród wszystkich 
narodów. 

2. Niech Ciebie, BoŜe, wysławiają ludy, niech wszystkie narody oddają Ci 
chwałę. 

3. Ziemia wydała swój owoc, Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił. Niech nam Bóg 
błogosławi i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi! 

 

Ewangelia 
Gdy pasterze ujrzeli Jezusa, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym 
Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze 
opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozwaŜała je w 
swoim sercu. (Ewangelia według św. Łukasza 2,17-19) 
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Modlitwa wstawiennicza 
1. Chryste, Synu BoŜy, który byłeś, zanim powstał świat, i który przyszedłeś na 

ziemię zbawić wszystkich ludzi, uczyń nas świadkami tej Dobrej Nowiny. 
2. Słońce sprawiedliwości, które zajaśniało z łona Ojca i rozświetliło 

wszechświat, oświeć wszystkich pogrąŜonych w mroku i cieniu śmierci. 
3. Ty, który stałeś się małym dzieckiem i pozwoliłeś, by złoŜono Cię w Ŝłóbku, 

odnów w nas dziecięcą prostotę. 
4. Królu chwały, który poddałeś się niewysłowionemu uniŜeniu, daj nam serca 

ubogich. 
5. Ty, który stałeś się dla nas Chlebem śywym dającym Ŝycie wieczne, rozraduj 

nas Twoją Eucharystią. 
 
Obiad u rodzin. 
 
15.30 Spotkania w grupach narodowych lub regionalnych:  
 „Odzyskać odwagę.” 
Te spotkania, animowane przez braci z Taizé, są okazją do zastanowienia się nad 
inicjatywami lokalnymi, aby kontynuować „pielgrzymkę zaufania” po powrocie 
do domu. 
PL: MTP, hala 5. 
 
Od 17.30 do 18.00 wydawanie kolacji (i prowiantu na 2 stycznia) na terenie MTP, 
hala 7a. Posiłek jemy w hali 7, 8 lub 8a. 
 
19.00 WSPÓLNA MODLITWA 
MTP, hala 5. 
Czytanie 
Jezus zmartwychwstały przyszedł, stanął pośród uczniów i rzekł do nich: „Pokój 
wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem 
uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec 
Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział 
im: „Weźmijcie Ducha Świętego!”. (Ewangelia wg św. Jana 20,19b-22) 
Podczas drugiej części modlitwy: medytacja brata Aloisa, a następnie modlitwa 
wokół krzyŜa.  
 
 

SOBOTA 2 STYCZNIA 
 

8.30 Modlitwa poranna w parafiach. 
 

Śpiew: Cantarei ao Senhor. 
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Psalm 98 
1. Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda. 
2. Pan okazał swoje zbawienie, na oczach narodów objawił swą sprawiedliwość. 
3. Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego. Wołaj z radości na 

cześć Pana, cała ziemio, cieszcie się, weselcie i grajcie.  
4. Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy; na oczach Pana, 

Króla, się radujcie.  
5. Rzeki niech klaszczą w dłonie, góry niech razem wołają z radości w obliczu 

Pana, który nadchodzi.  
 

Czytanie  
Święty Paweł pisze: Nie jesteście juŜ obcymi i przybyszami, ale jesteście 
współobywatelami świętych i domownikami Boga – zbudowani na fundamencie 
apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W 
Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy takŜe 
wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez 
Ducha. (List do Efezjan 2,19-22) 
 

Śpiew: Bóg jest miłością. 
 

Cisza 
 

Modlitwa: Jezu, Tyś naszą ufnością. Przychodzisz, aby wzniecić w nas promyk 
światła. Choćby był on bardzo słaby, wystarczy, aby podtrzymać w naszym sercu 
pragnienie Boga. 
 

Modlitwa wstawiennicza 
1. Niech Twój pokój zajaśnieje pośród nas, a Twoja miłość niech wniesie wolność 

w nasze Ŝycie. Panie, prosimy Ciebie. 
2. Daj nam wytrwać w wierze i wlej w nasze serca pragnienie Twego królestwa. 
3. Prosimy Cię za przywódców narodów, aby okazywali wolę rozszerzenia 

sprawiedliwości i wolności. 
4. Za pracujących z uciskanymi, obcokrajowcami, z zepchniętymi na margines 

społeczeństwa – prosimy Cię, Panie. 
5. Powierzamy Ci nasze rodziny, tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę, i 

tych, którzy modlą się za nas. 
 

Ojcze nasz 
 

Śpiewy 

 
Od 12.00 wyjazd autobusów. Miejsca odjazdu są róŜne dla róŜnych krajów. 
Polskie autobusy: ul. Grunwaldzka (między ul. Grochowską a ul. Jawornicką), 
plan miasta: CD8, tramwaj 1, 6, 13, 15. 
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Śpiewy podczas modlitwy 
Przebieg modlitwy  
Śpiew 
Alleluia nr 4 
Psalm, śpiewany z  Alleluia nr 1 
Modlitwa 
Śpiew 
Czytanie biblijne (zamieszczone w tym zeszycie) 
Śpiew 
Cisza  
Modlitwa (południe)/ Modlitwy wstawiennicze, śpiewane z Kyrie eleison nr 2 (wieczór) 
Śpiewy 
Krótka medytacja 
Śpiewy 
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Miejsce ciszy i modlitwy  
(na planie: „Silence”) otwarte 
codziennie od 30 grudnia  
w godz. od 11.00 do 18.00. 
 

Informacja, punkt medyczny,  
pilne wiadomości, rzeczy zgubione:  
udać się do punktu informacyjnego  

– na terenie MTP (hala 15). 
 

Informacja telefoniczna  
podczas spotkania:  
+48 61 655 9 655  
lub 061 655 9 655. 

 

 

 


