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Från 1940 till 2015…

 
I augusti 1940, i början av andra världskriget, kom 
broder Roger till byn Taizé. Han hade just fyllt 25 år 
och la grunden för en kommunitet som han hoppades 
skulle bli som en liknelse om gemenskap, en jäst för 
försoning i den familj som mänskligheten utgör:

 
”Jag tror att jag, ända sedan jag var ung, har 
känt  på mig att kommunitetslivet skulle kunna 
vara ett tecken på att Gud är kärlek, och bara 
kärlek. Lite i taget växte en övertygelse i mig: 
att det var livsviktigt att skapa en kommunitet 
med män som hade bestämt sig för att ge hela 
sina liv,  och som skulle försöka förstå varandra 
och vara försonade, en kommunitet där hjärtats 
godhet och enkelhet skulle stå i centrum för 
allt.” Broder Roger

 
Idag består Taizékommuniteten av ungefär 100 bröder, 
katoliker och med bakgrund i olika protestantiska 
kyrkor, och från nästan 30 olika länder.

Broder Roger dog den 16 augusti 2005, 90 år gammal; 
han dödades av en sinnesrubbad person under en 
kvällsbön.

Under år 2015 firar kommuniteten att det är 75 år 
sedan den grundades, och den inbjuder också alla att 
vara med och minnas dess grundare 100 år efter hans 
födelse och tio år efter hans död.

Som en förberedelse för år 2015 föreslog broder Alois, 
broder Rogers efterträdare som prior för kommuniteten, 
tre år av sökande i Evangeliets ljus för att förnya vårt 
engagemang för solidaritet mellan människor.

Samling för en ny solidaritet
Söndag 9 augusti – söndag 16 augusti   2015

Den här veckan blir höjdpunkten i firandet 2015, och den 
blir också höjdpunkten för de tre år som kommuniteten 
har avsatt till sökandet efter en ”ny solidaritet”.

Unga vuxna, mellan 18 och 35 år, är särskilt välkomna 
till Taizé den veckan.

Ankomst: söndag  9 augusti 14.00–18.00. En del 
planerar att göra en pilgrimsvandring från Cluny eller 
Cormatin. Avresa: söndag 16 augusti efter 19.00. 

Bibelreflektioner och workshops med talare från 
olika kyrkor och från olika kontinenter. Fredag: bön 
runt korset. Lördag kväll: friluftsgudstjänst där 
Uppståndelsens ljus firas. 

Under veckan 9–16 augusti kommer särskild 
uppmärksamhet att ägnas åt människor som lever 
i otrygga situationer i olika delar av världen. En 
solidaritetsfond kommer att göra det möjligt för 
människor från alla sociala omständigheter att delta i 
veckan tillsammans.

Tacksägelsebön 
till minne av broder Roger

Söndag 16 augusti 2015, 16.00

En bön som är öppen för alla tillsammans med 
kyrkoledare, representanter för andra religioner och 
unga vuxna från alla världsdelar.



Internationella möten i Taizé 
under 2015

 
Liksom varje år äger veckolånga internationella möten 
rum i Taizé varje vecka under 2015, från söndag till 
söndag. 

Varje dag bön tillsammans med kommuniteten tre 
gånger. Bibelreflektion följd av samtal i smågrupper 
eller tystnad. Workshops för att fördjupa relationen 
mellan tro och olika aspekter av samhällsliv. 

Datum:
 ▹ unga vuxna mellan 18 och 29: om möjligt mellan 

9 och 16 augusti, och annars alla veckor mellan 
6 januari och 20 december;

 ▹ ungdomar mellan 15 och 17: alla veckor mellan 
6 januari och 20 december, utom 9–16 augusti;

 ▹ vuxna, 30 år och äldre: mellan mitten av mars 
och mitten av oktober, utom 9–16 augusti; 
vuxna under 35 är också välkomna till det 
interkontinentala mötet 9–16 augusti;

 ▹ familjer (med barn under 15): juli och augusti 
(utom 9–16 augusti), runt påsk och pingst.

 
Under hela år 2015 planeras specialutställningar, 
workshops och specialprogram.

•

Runt 12 maj
 
För att fira årsdagen av kommunitetens grundares 
födelse (den 12 maj 1915) bjuder kommuniteten särskilt 
in dem som bor i området runt Taizé till en eftermiddag 
söndagen den 10 maj 2015. Välkomnande klockan 
15, sedan en presentation av broder Rogers liv i olika 
workshops. 17.30 en tacksägelsebön.

Runt den 12 maj uppmuntras unga överallt i världen att 
leda en bön och tänka ut en solidaritetshandling för 
att minnas broder Roger och för att i praktisk handling 
omsätta hans uppmaning att följa Kristus.

Reflektion över 
kommunitetskallelsens relevans 

Söndag 5 juli–söndag 12 juli

En internationell samling för unga som lever i kloster 
eller kommuniteter, såväl för dem som förbereder sig 
som för dem som har avlagt löften sedan några år. 

Men hjälp av några personer som leder katolska, 
ortodoxa och protestantiska gemenskaper, kom-
muniteter och kloster, med utgångspunkt i vad 
broder Roger kunde bidra med i ”det monastiska 
livets stora träd”, där ”Taizé är ett enkelt skott som 
har blivit inympat”, som han tyckte om att säga, 
kommer deltagarna att reflektera över vad en 
kommunitetskallelse innebär idag. Det blir också olika 
workshops och bibelreflektioner. 

 

Symposium om broder Rogers bidrag  
till det teologiska tänkandet

Söndag 30 augusti–söndag 6 september

Internationellt symposium för unga teologer: 
teologistudenter, forskare och sådana som redan 
arbetar I kyrkans tjänst.

Broder Roger deltog inte i akademiska teologiska 
debatter. Men han hade alltid vänner som var teologer. 
Och han utvecklade ett personligt perspektiv som 
märks såväl i det han skrev som i kommunitetens 
liv och i de internationella mötena för unga vuxna. 
Protestantiska, ortodoxa och katolska teologer från 
olika länder kommer för att hjälpa till med att belysa 
några aspekter av hans tankar och Taizés betydelse.

Var volontär i Taizé under 2015
 
Under 2015 bjuder bröderna, utöver de volontärer 
som bor i Taizé under flera månader för att ta del av 
bönelivet, arbetet och det gemensamma livet, in unga 
vuxna mellan 18 och 29  

 ▹ för att hjälpa till i Taizé 2–23 augusti;
 ▹ för att bo någon annanstans i några veckor i små, 

tillfälliga kommuniteter (se nedan).
 
Inbjudan gäller alla men särskilt dem som har varit 
i Taizé vid flera tillfällen och som redan har varit 
volontärer i kommuniteten. För mer information, 
kontakta: info2015@taize.fr.

Du som vill komma till Taizé som volontär under en 
längre tid hittar mer information här: www.taize.fr/2015

•

Små, tillfälliga kommuniteter
 
Under första halvan av 2015 kan små grupper av unga 
vuxna bo i några veckor i en stadsdel eller ett mindre 
samhälle för att vara Evangeliets vittnen och dela 
glädjeämnen och svårigheter med de människor som 
lever där. Dagarna följer rytmen med tre gemensamma 
böner varje dag. Pastorala och sociala aktiviteter 
tillsammans med de kristna på platsen, besök hos 
människor som är ensamma eller utsatta, böner och 
ungdomssamlingar som allmänheten bjuds in till.

Som en förberedelse bör de som vill delta i detta projekt 
vara i Taizé en vecka någon gång mellan påsk 2014 och 
februari 2015.

För mer information, skriv till: info2015@taize.fr


