Informacja, punkt medyczny, pilne
wiadomości, rzeczy zgubione: udać się do
punktu informacyjnego (na planie: „info”)
– na terenie hal w centrum wystawowym
(Geneva Palexpo, wejście główne).

Informacja telefoniczna podczas
spotkania: (+41) 22.322.22.88 lub
022.322.22.88.

Miejsce ciszy i modlitwy (na planie:
„Silence”) otwarte codziennie od
29 grudnia w godz. od 11.00 do 18.00.

pl
KsiąŜeczka spotkania

Pielgrzymka zaufania przez ziemię
w Genewie
PIĄTEK 28 GRUDNIA
Od godz. 9.00 przyjęcie w parafiach, a następnie w rodzinach i innych miejscach
zakwaterowania.
Około 15.00 wspólny wyjazd z parafii na teren hal wystawowych (Geneva
Palexpo). W przejazdach między parafiami i Geneva Palexpo prosimy ściśle
kierować się wskazówkami otrzymanymi w parafiach, nawet jeŜeli czasami trzeba
będzie iść pieszo 10-15 minut. Sprawdźcie szczególnie dokładnie godziny odjazdu
pociągów.
Od 17.30 do 18.00 wydawanie kolacji w Geneva Palexpo, hala 5 (nie zapomnieć o
zabraniu ze sobą łyŜki i kubka do herbaty). Po odebraniu posiłku przechodzimy
do hali 4.
19.00 WSPÓLNA MODLITWA
Geneva Palexpo, hale 1-2.
Śpiewy i przebieg modlitwy – patrz na końcu tego zeszytu.
Czytanie:
Jezus, zapytany kiedy przyjdzie Królestwo BoŜe, powiedział „Królestwo BoŜe nie
przyjdzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: "Oto tu jest" albo: "Tam". Oto bowiem
królestwo BoŜe pośród was jest.” (Łk 17,20-21)
Podczas drugiej części modlitwy: medytacja brata Aloisa (tłumaczenie na język
polski nadawane będzie przez radio; częstotliwość: 87,6).
Powrót do rodzin. Przez wzgląd na gospodarzy, nie wracajcie późno.
Aby uniknąć tłoku, prosimy o przestrzeganie wskazówek otrzymanych w parafii.

SOBOTA 29 GRUDNIA
Śniadanie.
8.30 Modlitwa poranna w parafiach.
Śpiew: Gloria, gloria (wszystkie proponowane śpiewy są na końcu tego zeszytu).
Psalm 105
1. Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, głoście dzieła Jego wśród narodów!
(w. 1)
2. Śpiewajcie Mu i grajcie Mu, rozpowiadajcie wszystkie Jego cuda! (w. 2)
3. Szczyćcie się Jego świętym imieniem; niech się weseli serce szukających Pana!
(w. 3)
4. Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, szukajcie zawsze Jego oblicza!
Pamiętajcie o cudach, które zdziałał. (w. 4-5a)
5. Pan jest naszym Bogiem. Na wieki pamięta o swoim przymierzu. (w. 7a, 8a)
Czytanie
Ojciec chorego dziecka powiedział do Jezusa: „Jeśli moŜesz, zlituj się nad nami i
pomóŜ nam!” Jezus mu odrzekł: „Jeśli moŜesz? Wszystko moŜliwe jest dla tego,
kto wierzy.” Natychmiast ojciec chłopca zawołał: „Wierzę, zaradź memu
niedowiarstwu!” (Mk 9,22-24)
Śpiew: Jésus le Christ.
Cisza
Modlitwa: BoŜe wieczności, chcemy szukać Ciebie w ciszy modlitwy i zakorzenić
nasze Ŝycie w nadziei, którą odkrywamy w Ewangelii.
Modlitwa wstawiennicza
1. O pokój na świecie i za wszystkich, którzy szukają pokoju. Panie, prosimy
Ciebie.
2. Za wszystkich, którzy pełnią odpowiedzialne funkcje publiczne w naszych
krajach. Panie, prosimy Ciebie.
3. Za nasze miasta, nasze regiony, za wszystkich, którzy tam mieszkają. Panie,
prosimy Ciebie.
4. Za ludzi starszych, chorych, niepełnosprawnych. Panie, prosimy Ciebie.
5. Za wszystkich, którzy świadczą o Tobie swoim Ŝyciem. Panie, prosimy Ciebie.

Spotkania w małych grupach:
Co moŜemy zrobić, by torować drogi nadziei, kiedy poczucie bezsilności bierze
górę?
Na początku, po utworzeniu grup, przedstawcie się. Poświęćcie chwilę czasu na
indywidualne przeczytanie i zastanowienie się nad pierwszą częścią Listu z
Cochabamby, tekstami biblijnymi i postawionymi pytaniami. Potem podzielcie się
własnymi refleksjami, wykorzystując poniŜsze pytania.
Ojciec chorego chłopca powiedział do Jezusa: „Jeśli moŜesz co, zlituj się nad
nami i pomóŜ nam!” Jezus mu odrzekł: „Jeśli moŜesz? Wszystko moŜliwe jest dla
tego, kto wierzy.” Natychmiast ojciec chłopca zawołał: „Wierzę, zaradź memu
niedowiarstwu!” (Marek 9,22-24)
Święty Paweł pisze: Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra.
(1 List do Koryntian 12,7)
• Które słowa lub zdania z tych fragmentów Biblii lub z Listu szczególnie mnie
zastanowiły?
• Dlaczego myślimy, Ŝe jesteśmy bezsilni w obliczu konfliktów i
niesprawiedliwości? Czy wiara daje nam ufność, Ŝe lepsza przyszłość jest
moŜliwa?
• Czy znamy jakichś ludzi, którzy mieszkają blisko nas i są świadkami
sprawiedliwości i pokoju?
• Co moŜemy zrobić, by róŜnorodność nie prowadziła do podziałów czy
rywalizacji, ale do wzajemnego ubogacania się i radości?
Od 12.00 do 12.30 wydawanie obiadu: Geneva Palexpo, hala 5. Po odebraniu
posiłku przechodzimy do hali 4.
13.15 WSPÓLNA MODLITWA
Geneva Palexpo, hale 1-2
Śpiewy i przebieg modlitwy – patrz: na końcu tego zeszytu.
Czytanie:
Jezus powiedział: Jeśli przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, Ŝe
brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw
idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj! (Mt 5, 23-24)
Na zakończenie modlitwy – krótka medytacja jednego z braci z Taizé:
„Walczyć z sercem pojednanym.” Tłumaczenia będą zorganizowane tak samo,
jak podczas modlitwy wieczornej.

Ojcze nasz
Śpiew
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Spotkania tematyczne
Aby dotrzeć na miejsce spotkań trzeba pojechać pociągiem ze stacji przy lotnisku.
Prosimy nie jechać autobusem, chyba Ŝe jest to wyraźnie napisane w odniesieniu
do spotkania, które wybraliście. Kierujcie się wskazówkami, które podane są przy
kaŜdym temacie. Aby powrócić z centrum miasta trzeba wsiąść do pociągu na
stacji Cornavin.
Temat
Godzina, miejsce, dojazd
Języki
„Czy na wezwanie Chrystusa
moŜliwa jest taka odpowiedź,
która będzie zobowiązaniem na
Geneva Palexpo, hala 7
fr, en, de,
całe Ŝycie?” (List do ciebie, który
uk, sk
14.45
chciałbyś iść za Chrystusem.)
Spotkanie prowadzone przez
jednego z braci z Taizé.
śyciodajna wymiana z Bogiem
Centre Œcuménique, Chapelle
na modlitwie. Wprowadzenie
1-5 route des Morillons, Genève
fr, en, it,
DC70, plan miasta: B4
pt, ru
przygotowane przez jednego z
braci z Taizé.
15.00 pieszo
„Słowo BoŜe nie doznaje
zniewolenia”. Spotkanie
biblijne i wymiana myśli z
Centre Œcuménique, hall
Sekretarzem Generalnym
fr, en, es,
1-5 route des Morillons, Genève
Światowego Aliansu Kościołów
pl, sl, cs
DC70, plan miasta: B4
Reformowanych, Wice15.00 pieszo
sekretarzem Generalnym
Światowej Federacji
Luterańskiej i bratem z Taizé.
Cisza i modlitwa osobista.
(MoŜliwość indywidualnej
Geneva Palexpo, sala „Silence”
Wszystkie
rozmowy lub przystąpienia do
otwarta od 11.00 do 18.00
języki
sakramentu pojednania.)
Obcy i pielgrzymi: Ŝyć w
odległym kraju, w innej
fr, en, it,
Geneva Palexpo, sala G
kulturze, dzielić na co dzień
pt, sr, ro,
Ŝycie innego narodu. Spotkanie 14.45
hr
z bratem z Taizé, który od 30 lat
mieszka w Korei.
Cathédrale Saint-Pierre
Cour Saint-Pierre
Wyśpiewujmy chwałę Boga:
chór pomaga nam odkryć
GA01, plan miasta: D5
fr, en, de,
pl, hu, lv
psalmy śpiewane od czasów
15.30
Reformacji.
Pociągiem, stacja: Genève Cornavin
+ 15 min pieszo
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Akcje humanitarne w słuŜbie
skrzywdzonym na świecie.
Spotkanie z byłym prezydentem
Międzynarodowego Komitetu
Czerwonego KrzyŜa.
Być blisko uboŜszych od nas:
jak u siebie wspierać
uchodźców, ubiegających się o
azyl, nielegalnych imigrantów.
Świadectwa i dzielenie się
doświadczeniami.
Spacer po Genewie…
(Zwiedzanie starego miasta z
przewodnikiem.)

Poszukiwanie podstawowych
elementów materii i początków
świata: pytania o wiarę?
Wymiana myśli z naukowcami
z CERN (Europejska
Organizacja Badań Jądrowych).

Église Saint-Nicolas-de-Flüe
57 rue de Montbrillant
DA23, plan miasta: C5
15.30
Autobusem nr 5Hôpital,
przystanek: Nations
Temple de la Fusterie
Place de la Fusterie
GA72, plan miasta: D5
15.30
Pociągiem, stacja: Genève Cornavin
+ 10 min pieszo
Temple de la Madeleine
21 rue de la Madeleine
GA71, plan miasta: D5
15.30
Pociągiem, stacja: Genève Cornavin
+ 15 min pieszo
Église Saint-Pie X, hall
2 chemin du Coin-de-Terre,
Châtelaine
DB25, plan miasta: C3-C4
15.30
Autobus nr 10Onex-Cité,
przystanek: Bouchet

fr, en, de,
es, pl, sl

fr, en, it,
sr, pl, hr,
hu

en, pl, ru,
lv, sl, sk

fr, en, de,
es, pl, sl

„Szczęśliwi prostego serca.”
14.45 Odkrywanie świata
niektórych szwajcarskich
twórców sztuki marginesu
(Art Brut);
16.15 Czułość w brutalnym
świecie: portrety szwajcarskiego
fotografa Marcel Imsanda

Geneva Palexpo, sala M

fr, en, it,
es, hr, ro,
sr

Muzyka, śpiew i taniec
szwajcarskich górali

Geneva Palexpo, hala 6
14.45

Wszystkie
języki

Solidarność i prawa dziecka:
wymiana myśli i doświadczeń z
Ameryki Łacińskiej i Europy.

Église Sacré-Coeur
25bis Bd Georges Favon
GA21, plan miasta D5
15.30
Pociągiem, stacja: Genève Cornavin
+ tramwajem 13, 15Palettes,
przystanek: Cirque

fr, en, es,
pl, ro, uk
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Wśród afrykańskich wspólnot
Genewy: chóry z Madagaskaru,
Kongo i Kamerunu prezentują
swoje pieśni z celebracji
liturgicznych.
Czy miasto moŜe być miejscem
nadziei? Spotkanie prowadzone
przez urbanistę i jednego z braci
z Taizé.
Spotkanie róŜnych religii: w
Genewie młodzi Ŝydzi,
chrześcijanie, muzułmanie...
chcą się lepiej poznać.
Świadectwa i wymiana myśli.
Młodzi ludzie oŜywiają
nadzieję w slamsach Nairobi,
film i doświadczenia młodych
Kenijczyków.
Świat pełen konfliktów? Co
moŜemy zrobić, by
przeciwdziałać przemocy i
budować pokój na dziś i na jutro?
Wymiana myśli i doświadczeń
prowadzona przez eksperta od
spraw międzynarodowych.
Skarby sztuki w sercu miasta
(malarstwo od XV – XX
wieku): zwiedzanie Muzeum
Sztuki i Historii Genewy.

NIEDZIELA 30 GRUDNIA
Geneva Palexpo, hale 1-2
14.45

Wszystkie
języki

Śniadanie.
NaboŜeństwa w parafiach.

Geneva Palexpo, sala S
14.45

fr, en, it,
pt, pl, hu

Salle des Asters
100 rue de la Servette
DA70, plan miasta: C4
15.30
Autobusem nr 3Champel,
przystanek: Servette

fr, en, de,
pt, pl, sq

Geneva Palexpo, sala D
14.45

fr, it, es, pt

Geneva Palexpo, hala 3
14.45

fr, en, de,
it, pl

Musée d’Art et d’Histoire
2 rue Charles Galland
GA70, plan miasta: D5
15.30
Pociągiem, stacja: Genève Cornavin
+ 15 min pieszo

fr, en, de,
pl, uk, lt

Od 17.30 do 18.00 wydawanie kolacji i suchego prowiantu na niedzielny obiad:
Geneva Palexpo, hala 5. Po odebraniu posiłku przechodzimy do hali 4.
19.00 WSPÓLNA MODLITWA
Geneva Palexpo, hale 1-2
Jezus powiedział: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciąŜeni
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” (Mt 11,28-30)
Podczas drugiej części modlitwy: medytacja brata Aloisa, a następnie modlitwa
wokół krzyŜa.
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Spotkania w małych grupach:
„U źródła pojednania”
Na spotkanie w małych grupach moŜna zaprosić parafian, by lepiej się poznać
wzajemnie. Przeczytajcie drugą część Listu z Cochabamby, podzielcie się swoimi
myślami w oparciu o tekst z Biblii i proponowane pytania.
Anioł rzekł do pasterzy: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która
będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam
Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie
Niemowlę, owinięte w pieluszki i leŜące w Ŝłobie”. I nagle przyłączyło się do
anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała
Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”. (Łk 2,10-14)
• Które słowa lub zdania z tego fragmentu Biblii lub z Listu szczególnie mnie
zastanowiły?
• W czasie BoŜego Narodzenia czcimy Boga, który przychodzi do nas jako
Dziecię Jezus. Czy potrafię Go rozpoznać w czasie tego spotkania, tutaj w
Genewie (w czasie modlitwy, przez to jak zostałem przyjęty, w spotkaniach z
innymi…) i uświadomić sobie, Ŝe Bóg przychodzi do mnie? Co to dla mnie
znaczy, Ŝe Bóg chce z nami „prawdziwej wymiany”?
• Co otrzymujemy od innych w czasie tych spotkań, dzielenia się? Co dajemy
innym?
Obiad – prowiant otrzymany w sobotę wieczorem.
15.00 Spotkania w grupach narodowych lub regionalnych
Geneva Palexpo, hale 1-2
„Jak być odblaskiem współczującej miłości Boga?” (Cztery propozycje w
końcowej części Listu z Cochabamby.) Spotkania w grupach narodowych lub
regionalnych, animowane przez braci z Taizé, są okazją do zastanowienia się nad
tym, jak kontynuować „pielgrzymkę zaufania” po powrocie do domu?
W ramach tego spotkania odprawiona zostanie Eucharystia pod przewodnictwem
księdza biskupa Wojciecha Polaka z Gniezna, który reprezentuje Konferencję
Episkopatu Polski. Do koncelebrowania Eucharystii zaproszeni są wszyscy polscy
kapłani.
Od 17.30 do 18.00 wydawanie kolacji: Geneva Palexpo, hala 5. Po odebraniu
posiłku przechodzimy do hali 4.
7

19.00 WSPÓLNA MODLITWA
Geneva Palexpo, hale 1-2
Paweł pisze: Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością
w Panu: postępujcie jak dzieci światłości! Owocem bowiem światłości jest
wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda. (List do Efezjan 5,8-9)
Podczas drugiej części modlitwy: medytacja brata Aloisa, naboŜeństwo światła,
a następnie: modlitwa wokół krzyŜa.

Modlitwa wstawiennicza
1. Za tych, którzy są daleko od domu, emigrantów, wygnańców i uchodźców.
Panie, prosimy Ciebie.
2. Za tych, którzy przechodzą przez trudne doświadczenia, którzy potrzebują
pomocy i współczucia. Panie, prosimy Ciebie.
3. Za nas, tu zebranych, abyśmy byli wraŜliwi na tych, których nam powierzono.
Panie, prosimy Ciebie.
4. Abyśmy uczyli się bardziej sprawiedliwie dzielić dobra naszej planety
pomiędzy wszystkich. Panie, prosimy Ciebie.
5. Aby pozostawał w nas zawsze Ŝywy zachwyt dla piękna stworzenia. Panie,
prosimy Ciebie.
Ojcze nasz
Śpiewy

PONIEDZIAŁEK 31 GRUDNIA
Śniadanie.

Spotkania w małych grupach:
„Wszystkich ogarniać przyjaźnią”
Przeczytajcie trzecią część Listu z Cochabamby, podzielcie się swoimi myślami w
oparciu o tekst z Biblii i proponowane pytania.

8.30 Modlitwa poranna w parafiach.
Śpiew: Da pacem… in diebus.
Psalm 63
1. BoŜe, Ty BoŜe mój, Ciebie szukam; Ciebie pragnie moja dusza. (w. 2)
2. W świątyni tak się wpatruję w Ciebie, bym ujrzał Twoją potęgę i chwałę.
Skoro łaska Twoja lepsza jest od Ŝycia, moje wargi będą Cię sławić. (w. 3-4)
3. Będę Cię błogosławił w moim Ŝyciu, wzniosę ręce w imię Twoje. (w. 5)
4. Ty stałeś się dla mnie pomocą i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie.
(w. 8)
5. Do Ciebie lgnie moja dusza, prawica Twoja mnie wspiera. (w. 9)

Zmartwychwstały Jezus powiedział do uczniów:
„Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach
tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego!” (J 20,21-22)
Święty Paweł pisze: „Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze
czynić wobec wszystkich ludzi! JeŜeli to jest moŜliwe, o ile to od was zaleŜy, Ŝyjcie
w zgodzie ze wszystkimi ludźmi!” (List do Rzymian 12, 17-18)

Cisza

• Które słowa lub zdania z tych fragmentów Biblii lub z Listu szczególnie mnie
zastanowiły?
• „Pojednanie moŜe do głębi przemienić nasze społeczeństwo.” Gdzie w swoim
codziennym Ŝyciu widzimy potrzebę pojednania?
• Komu mogę wyjść naprzeciw i zaoferować mu przyjaźń? Jakie proste gesty
Ŝyczliwości i przyjaźni mogę zaproponować innym w moim otoczeniu?
• Czy któreś z czterech wezwań na końcu Listu szczególnie do mnie przemawia?

Modlitwa: Duchu Święty, tchnienie miłości Boga, nasza modlitwa moŜe być
bardzo prosta, ale dzięki Ewangelii odkrywamy, Ŝe Ty modlisz się nawet w ciszy
naszego serca.

Od 12.00 do 12.30 wydawanie obiadu: Geneva Palexpo, hala 5. Po odebraniu
posiłku przechodzimy do hali 4.

Czytanie
Święty Paweł pisze: Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze
czynić wobec wszystkich ludzi! JeŜeli to jest moŜliwe, o ile to od was zaleŜy, Ŝyjcie
w zgodzie ze wszystkimi ludźmi! (Rz 12,17-18)
Pieśń: Fiez-vous en lui.
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13.15 WSPÓLNA MODLITWA
Geneva Palexpo, hale 1-2
Jan pisze: Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, poniewaŜ miłość jest z Boga, a
kaŜdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo
Bóg jest miłością. (1 List św. Jana 4,7-8)
Na zakończenie modlitwy – krótka medytacja jednego z braci z Taizé:
„śarliwie poszukiwać komunii.”
Spotkania tematyczne
Aby dotrzeć na miejsce spotkań trzeba pojechać pociągiem ze stacji przy lotnisku.
Prosimy nie jechać autobusem, chyba Ŝe jest to wyraźnie napisane w odniesieniu
do spotkania, które wybraliście. Kierujcie się wskazówkami, które podane są przy
kaŜdym temacie. Aby powrócić z centrum miasta trzeba wsiąść do pociągu na
stacji Cornavin.
Temat
Godzina , miejsce, dojazd
Języki
„Czy na wezwanie Chrystusa
moŜliwa jest taka odpowiedź,
która będzie zobowiązaniem na
całe Ŝycie?” (List do ciebie, który
chciałbyś iść za Chrystusem.)
Spotkanie prowadzone przez
jednego z braci z Taizé.

Geneva Palexpo, hala 7
14.45

śyciodajna wymiana z Bogiem
na modlitwie. Wprowadzenie
przygotowane przez jednego z
braci z Taizé.

Centre Œcuménique, Chapelle
1-5 route des Morillons, Genève
DC70, plan miasta: B4
15.00 pieszo

fr, en, pt
pl, hr, ru,
sr

fr, en, de,
pl, uk

„Słowo BoŜe nie doznaje
zniewolenia”. Spotkanie biblijne
i wymiana myśli z Sekretarzem
Generalnym Światowej Rady
Kościołów i bratem z Taizé

Centre Œcuménique, hall
1-5 route des Morillons, Genève
DC70, plan miasta: B4
15.00 pieszo

fr, en, it,
ro, hu, sq

Cisza i modlitwa osobista.
(MoŜliwość indywidualnej
rozmowy lub przystąpienia do
sakramentu pojednania.)

Geneva Palexpo, sala „Silence”
Otwarte od 11.00 do 18.00

Wszystki
e języki
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„Bóg wzywa cię do wolności.
Nie czyni z ciebie biernej
istoty.” Spotkanie biblijne i
wymiana myśli prowadzona
przez wikariusza biskupiego
Fryburga i brata z Taizé.

Église Jean XXIII
35 chemin du Dr. Adolphe Pasteur,
Petit-Saconnex
DA27, plan miasta: B4
15.30 15 min. pieszo lub
autobusem nr 3 Champel,
przystanek: Petit-Saconnex

fr, en, de,
es, lv, sl

Obcy i pielgrzymi: Ŝyć w
odległym kraju, w innej
kulturze, dzielić na co dzień
Ŝycie innego narodu. Spotkanie
z bratem z Taizé, który od 30 lat
mieszka w Korei.

Geneva Palexpo, sala G
14.45

fr, en, de,
es, pl

Wyśpiewujmy chwałę Boga:
chór pomaga nam odkryć
psalmy śpiewane od czasów
Reformacji.

„Piękno nieba na ziemi”:
śpiewają chóry młodych
prawosławnych z Nowego Sadu
(Serbia) i Kotoru (Montenegro).

Cathédrale Saint-Pierre
Cour Saint-Pierre
GA01, plan miasta: D5
15.30
Pociągiem, stacja: Genève Cornavin
+ 15 min pieszo
Église Saint-Pie X
2 chemin du Coin-de-Terre, Châtelaine
DB25, plan miasta: C3-C4
15.30
Autobus nr 10Onex-Cité,
przystanek: Bouchet

fr, en, it,
sr, ro, lt,
hr

Wszystki
e języki

Bardziej sprawiedliwy podział
dóbr: co moŜemy zrobić, by
wspierać ekonomię solidarności
Wymiana myśli i doświadczeń.

Geneva Palexpo, hala 3
14.45

fr, en, de,
it, pl, sl

Spacer po Genewie…
(Zwiedzanie starego miasta z
przewodnikiem.)

Temple Saint-Gervais
12 rue des Terreaux-du-Temple
DA02, plan miasta: D5
15.30
Pociągiem, stacja: Genève Cornavin
+ 5 min pieszo

en, pl, ru,
et, sl, cs

„Szczęśliwi prostego serca.”
14.45 Odkrywanie świata
niektórych szwajcarskich
twórców sztuki marginesu
(Art Brut);
16.15 Czułość w brutalnym
świecie: portrety szwajcarskiego
fotografa Marcel Imsand

Geneva Palexpo, sala M

fr, en, de,
pt, pl, sk
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Muzyka, śpiew i taniec
szwajcarskich górali

Geneva Palexpo, hala 6
14.45

Wszystki
e języki

Wśród afrykańskich wspólnot
Genewy: chóry z Madagaskaru i
Kongo prezentują swoje pieśni z
celebracji liturgicznych.

Geneva Palexpo, hale 1-2
14.45

Wszystki
e języki

Dawać pierwszeństwo
współzawodnictwu czy
tworzeniu więzi? Ze wspólnotą
Arki w Genewie i ich
przyjaciółmi idziemy na
spotkanie ze „słabszymi”.

Église Saint-Nicolas-de-Flüe
57 rue de Montbrillant
DA23, plan miasta: C5
15.30
Autobus nr 5Hôpital, przystanek:
Nations

fr, en, it,
es, pl, uk

„Gdzie wzrasta nadzieja, na
nowo rodzi się Ŝycie”, zmierzyć
się z niepewnością jutra i
wykluczeniem ze
stowarzyszeniem „Carrefourrue” w Genewie.

Temple de la Fusterie
Place de la Fusterie
GA72, plan miasta: D5
15.30
Pociągiem, stacja: Genève Cornavin
+ 10 min pieszo

fr, en, de,
pt, pl, ro

19.00 WSPÓLNA MODLITWA
Geneva Palexpo, hale 1-2
Zmartwychwstały Jezus powiedział do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy
kochasz Mnie?” Zasmucił się Piotr, Ŝe mu po raz trzeci powiedział: „Czy kochasz
Mnie?” I rzekł do Niego: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, Ŝe Cię kocham.”
Rzekł do niego Jezus: “Paś owce moje!” (Ewangelia wg św. Jana 21, 17)
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, równieŜ w parafiach, „święto narodów”.
Śpiew: Christe lux mundi oraz Jésus le Christ.
Modlitwa wprowadzająca: BoŜe pełen współczucia, przejęci niepojętym
cierpieniem niewinnych, prosimy za tych, którzy przechodzą cięŜkie próby
Ŝyciowe. Natchnij serca tych, którzy szukają pokoju, tego pokoju który jest tak
bardzo potrzebny całej ludzkiej rodzinie.
Śpiew

Czynić ziemię miejscem
gościnnym dla wszystkich:
refleksja nad zrównowaŜonym
rozwojem z urbanistą i bratem z
Taizé.

Geneva Palexpo, sala S
14.45

fr, en, sr,
it, pl, hr,
sl

Młodzi ludzie oŜywiają nadzieję
w slamsach Nairobi, film i
doświadczenia młodych
Kenijczyków.

Geneva Palexpo, sala D
14.45

en, de, pl,
lv

Świat pełen konfliktów? Co
moŜemy zrobić, by
przeciwdziałać przemocy i
budować pokój na dziś i na
jutro? Wymiana myśli i
doświadczeń prowadzona przez
eksperta od spraw
międzynarodowych.

Centre Œcuménique de Meyrin
20 rue de Livron, Meyrin
DB23, plan miasta: A2
15.30
Autobusem nr 28Hôpital-La
Tour, przystanek: Forumeyrin
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Od 17.30 do 18.00 wydawanie kolacji: Geneva Palexpo, hala 5. Po odebraniu
posiłku przechodzimy do hali 4.

fr, en, es,
pt, hu, sk

Pierwsze czytanie
O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza
pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu:
„Twój Bóg zaczął królować.” Głos! Twoi straŜnicy podnoszą głos, razem wznoszą
okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon. Zabrzmijcie
radosnym śpiewaniem, wszystkie ruiny Jeruzalem! Bo Pan pocieszył swój lud,
odkupił Jeruzalem. Pan obnaŜył juŜ swe ramię święte na oczach wszystkich
narodów; i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga.
(Izajasz 52,7-10)
Psalm 89
1. Na wieki będę opiewał łaski Pana, moimi ustami będę głosił Twą wierność
przez wszystkie pokolenia. (w. 2)
2. Ty powiedziałeś: «Na wieki ugruntowana jest łaska», utrwaliłeś swoją
wierność w niebiosach. (w. 3)
3. Niebiosa wysławiają cuda Twoje, Panie, i wierność Twoją w radzie świętych.
(w. 6)
4. Twoje jest niebo i Twoja jest ziemia; Ty załoŜyłeś świat wraz z tym, co go
napełnia; Ty stworzyłeś północ i południe. (w. 12-13a)
5. Szczęśliwy lud, co umie się radować: chodzi, o Panie, w świetle Twego
oblicza. (w. 16)
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Drugie czytanie
Jezus powiedział: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a
Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. Kto
Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest
moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem przebywając
wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu,
On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.
Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję.
Niech się nie trwoŜy serce wasze ani się lęka!” (J 14,23-27)
Śpiew: De noche iremos.
Cisza
Modlitwa wstawiennicza
1. Za tych, którzy szukają prawdy i sprawiedliwości. Panie, prosimy Ciebie.
2. Za ofiary uprzedzeń i za tych, którzy Ŝyją w pogardzie u innych. Panie,
prosimy Ciebie.
3. Za tych, którzy musieli opuścić swoje domy, swój kraj, za głodujacych. Panie,
prosimy Ciebie.
4. Za cięŜko chorych, za niepełnosprawnych, za ich rodziny i wszystkich, którzy
ich otaczają opieką. Panie, prosimy Ciebie.
5. Za zranionych przez złamane uczucia. Panie, prosimy Ciebie.
6. Za nasze rodziny i naszych bliskich. Panie, prosimy Ciebie.
Ojcze nasz
Śpiew: Dans nos obscurités or Gloria, gloria
Modlitwa: BoŜe pełen miłości, Twoja obecność zapala w ciemnościach naszego
wnętrza światło. To nie my stworzyliśmy to światło, ale Twój Duch Święty, który
mieszka w głębi nas samych.
Śpiewy

Psalm 146
1. Chwal, duszo moja, Pana, chcę chwalić Pana, jak długo Ŝyć będę. (w. 1-2a)
2. Szczęśliwy, komu pomocą jest Bóg Jakuba, kto ma nadzieję w Panu, Bogu
swoim. (w. 5)
3. Bóg dochowuje wiary na wieki, daje prawo uciśnionym i daje chleb głodnym.
Pan uwalnia jeńców. (w. 6c-7)
4. Pan przywraca wzrok niewidomym, Pan podnosi pochylonych, Pan miłuje
sprawiedliwych. (w. 8)
5. Pan miłuje sprawiedliwych. Pan strzeŜe przybyszów. (w. 8)
Czytanie
Jezus powiedział: „Z czym porównamy królestwo BoŜe lub w jakiej przypowieści
je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest
najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe
od jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak Ŝe ptaki powietrzne gnieŜdŜą się w jego
cieniu.” (Mk 4,30-32)
Śpiew: Aber du weisst.
Cisza
Modlitwa: Tchnienie miłości BoŜej, Duchu Święty, czasami jesteśmy zdumieni,
kiedy odkrywamy, Ŝe pozostajesz tak blisko nas. A Ty mówisz do kaŜdego: zdaj
się po prostu na Boga; Twoje trochę wiary do tego wystarczy.
Modlitwa wstawiennicza
1. Za chrześcijan, aby przeŜywali swoje powołanie z radością. Panie, prosimy
Ciebie.
2. O sprawiedliwość społeczną i solidarność między ludźmi. Panie, prosimy
Ciebie.
3. Za prześladowanych i upokarzanych. Panie, prosimy Ciebie.
4. Za dzieci i za tych, którzy pomagają im zaufać Bogu. Panie, prosimy Ciebie.
5. Za zrozpaczonych, którzy szukają światła w swoim Ŝyciu. Panie, prosimy
Ciebie.
Ojcze nasz
Śpiewy

WTOREK 1 STYCZNIA

Obiad u rodzin.
Wyjazd. Prosimy o punktualne przybycie na wyznaczone spotkanie ze swoją
grupą (autobusy z poszczególnych krajów mają ustalone róŜne miejsca odjazdu).
Autokary polskie odjeŜdŜają z: Geneva Palexpo, Parking „P47”, DC75, plan
miasta: A4, od godz. 17.00.

Śniadanie.
Modlitwa poranna w parafiach
Śpiew: Fiez-vous en Lui.
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Śpiewy podczas modlitwy
Przebieg modlitwy
Śpiew
Oh! que c’est chore belle nr 4
Psalm, śpiewany z Alleluia nr 2
Modlitwa
Śpiew
Czytanie biblijne (zamieszczone w tym zeszycie)
Śpiew
Cisza
Modlitwa (południe) / Modlitwy wstawiennicze, śpiewane z Gospodi pomiluj nr 3
(wieczór)
Śpiewy
Krótka medytacja
Śpiewy
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