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Atvykti į Taizé – tai būti pakviestam ieškoti bendrystės su Dievu per bendras pamaldas, giedojimą, tylą, 
asmeninius apmąstymus ir pasidalijimą. 

Kiekvienas atvyko čia, kad atrastų ar naujai suvoktų gyvenimo prasmę, sukauptų jėgas. Būti Taizé taip 
pat reiškia pasiruošti imtis atsakomybės grįžus namo, tapti taikos ir pasitikėjimo skleidėju. 

Atvykstančius į Taizé priima bendruomenė brolių, pasižadėjusių savo gyvenime sekti Kristų laikantis 
celibato ir gyvenant bendruomenėje labai paprastą gyvenimą. 

Nuo pirmadienio iki šeštadienio 
  8.15 rytinės pamaldos, po to 

pusryčiai 
10.00 Biblijos apmąstymas, 

pasidalijimas, praktinis darbas 
12.20 vidurdienio pamaldos, po to 

pietūs 
14.00 giedojimo pamokos 
15.15 Biblijos apmąstymas, 

pasidalijimas, teminiai 
užsiėmimai 

17.00 arbata 
17.30 susitikimai, praktinis darbas, 

teminiai užsiėmimai 
19.00 vakarienė 
20.30 vakarinės pamaldos 

Penktadienį 
16.45 susitikimas skirtas norintiems 

pasilikti antrai savaitei 
(merginoms: El Abiodh / 
vaikinams: La Morada) 

20.30 vakarinės pamaldos, po to – 
malda prie kryžiaus 

 
Šeštadienį 
11.45 susitikimas skirtas pasiruošti 

sekmadienį vyksiančiam 
priėmimui: prie La Morados 

20.30 vakarinės pamaldos, su 
žvakutėmis - Prisikėlimo šviesos 
simboliu 

Sekmadienį 
  8.45 pusryčiai 
10.00 Eucharistijos šventimas 
13.00 pietūs 
15.30 priėmimo pradžia 
18.30 malda už taiką tyloje 
19.00 vakarienė 
19.45 susitikimas, skirtas 15/16-mečių 

globėjams: 14-tame kambaryje 
20.30 vakarinės pamaldos 

 

Atvykusieji turi nuspręsti, kaip jie norės praleisti šią savaitę. Siūlomos šios pasirinkimo galimybės: 

- Biblijos apmąstymas kartu su kitais panašaus amžiaus žmonėmis, laikas tyloje ir pasidalijimai grupelėse. Jūsų 
gali būti paprašyta prisidėti kokiu nors bendruomeniniam gyvenimui naudingu darbu (pvz. valymu, indų plovimu, 
maisto gaminimu, priežiūros darbų atlikimu). 

- Kai kuriomis savaitėmis jaunimui siūloma rinktis ir kitokias grupes: chorą, solidarumo apmąstymų grupę ir pan. ... 

- Tylos savaitė: meldžiantis, skaitant šv. Raštą ir pasineriant į asmeninius apmąstymus, atrasti Dievo artumą ir Jo 
veikimą asmeniniame gyvenime. Pasirinkę tylą kartu su kitais dalyvausite bendrose pamaldose, o gyvensite ir 
valgysite tylai skirtoje vietovėje. Turėsite galimybę asmeniškai kalbėtis su vienu iš brolių ar seserų. Kiekvieną rytą 
klausysitės Biblijos įvado ir gausite dienos patarimus. Tyloje praleisti laiką taip pat galite savaitės pabaigoje (nuo 
ketvirtadienio vakaro). 

Praktinė informacija

Būti Taizé – reiškia visapusiškai dalyvauti visoje programoje. 

Atvykstančių prašoma įnešti indėlį, kuris padengtų 
susitikimo išlaidas. Priėmimui neturime kitų finansavimo 
šaltinių. Tuos, kurie gali, kviečiame įnešti didesnį indėlį į 
solidarumo fondą ir taip paremti tuos, kurie neturi galimybių 
padengti savo dalyvavimo išlaidų. 

Bendros pamaldos yra svarbiausia Taizé gyvenimo dalis. 

Iš pagarbos besimeldžiantiems, prašome laikytis visiškos 
tylos bažnyčioje, tiek prieš, tiek ir po bendruomenės 
pamaldų. Išsijunkite mobiliuosius telefonus. 

Prašome į bažnyčią eiti apsirengus drabužiais dengiančiais 
pečius ir šlaunis. 

Prie įėjimo į bažnyčią galima rasti informaciją apie šv. 
Komunijos priėmimo galimybes. 

Norėdami pabūti tyloje ir ramybėje, dienos metu galite nueiti 
į kaimelio bažnyčią arba prie šv. Stepono šaltinėlio. 

Jei norite asmeniškai pakalbėti su broliais, jie visuomet 
išklausys jus bažnyčioje po vakarinių pamaldų. Nuo 11 iki 12 
val. ir nuo 17 iki 19 val. El Abiodhe merginų laukia seserys, 
pasiruošusios jas išklausyti. 

„Oyak“ kavinėje viskas parduodama nesiekiant pelno. Tai 
vienintelė vieta, kur galima nusipirkti ir išgerti vieną stiklinę 
vyno arba alaus. Jeigu atsivežėte alkoholinių gėrimų, turite 
juos atnešti į La Moradą, kur jie bus laikomi iki jūsų išvykimo. 

Po vakarinių pamaldų laikomės tylos aplink bažnyčią, 
palapinėse, kambariuose, kaimeliuose – visur išskyrus 

Oyaką. Nuo 23.30 val. iki ryto reikalaujama visur laikytis 
tylos. Grupė jaunų pagalbininkų kiekvieną vakarą padeda 
palaikyti ramybę. 

Dėl visų saugumo draudžiama kūrenti laužus, rūkyti 
palapinėse, kambariuose ir susitikimų vietose. 

Bendruomenės broliai nori, kad visi atvykstantys į Taizé 
ieškoti pasitikėjimo ir vidinės ramybės, jaustųsi saugiai. 
Visus prašome išlikti budriais. Nevaikščiokite nuo Taizé 
nutolusiose vietose po vieną. Nedelsdami mus informuokite, 
kai sužinote apie seksualinio išnaudojimo ar bet kokio 
smurto atvejį, ypač, jei nukentėjęs asmuo yra jaunesnis nei 
18 metų. Pasakykite apie tai savo grupės vadovui/ei arba 
bendruomenės broliui ar seseriai (seserį slaugę galima rasti 
El Abiodh visą parą). Taip pat galite kreiptis į savo šalies 
pagalbos liniją. Praneškite sužinoję apie narkotikų vartojimą 
ar girtuokliavimą. 

Viena iš papildomo saugumo priemonių Prancūzijoje – 
viešose maldos vietose patruliuojantys kariškiai. Prašome 
nepalikti savo bagažo be priežiūros. 

Vertingus daiktus (pinigus, pasus) galite palikti saugoti La 
Moradoje, iš kur išvažiuodami juos pasiimsite. Nepalikite jų 
palapinėse, kambariuose, automobiliuose – jie gali būti 
pavogti. Nepalikite be priežiūros telefonų ar kt. el. prietaisų. 

Taizé ir Ameugny kaimeliuose gyvena, dirba ir ilsisi 
vietiniai gyventojai. Gerbkite jų ramybę nevaikščiodami po 
šiuos kaimelius. Prisidėkite prie švarios ir gražios aplinkos 
palaikymo. 


