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Spis rozdziałów

Przedmowa  •  5

Wstęp  •  9

Poszukiwania  •  17
czyli otwarty dom, wspólnota sąsiedzka, katecheta niebojący się pytań,  
ksiądz wybiegający z konfesjonału i książka, która zmieniła wszystko

Powołanie  •  35
czyli pierwsze kontakty z Taizé, kryzysy wiary, odkrywanie siły modlitwy, 
autostop z protestantem, przygody z UB i tajemnicze Magnificat w telegramie

Brat Roger  •  59
czyli babcia protestantka chodząca na Eucharystię, marzenie o wspólnocie, 
poszukiwanie pojednania w najtrudniejszych czasach i wierność powołaniu  
wbrew wszystkim przeciwnościom

Reguła i życie w Taizé  •  77
czyli ewangeliczna radość, droga prostoty, praktyczne miłosierdzie, 
nieustanna prowizoryczność, cisza, modlitwa oraz posługa słuchania.  
I to wszystko ze względu na Chrystusa

Sobór Młodych  •  107
czyli niespodziewany najazd młodzieży, włoska przygoda, budowanie przestrzeni 
do poszukiwań, dzień z życia w Taizé i tydzień, który może zmienić wszystko

Ksiądz  •  137
czyli małe dziecko na dobry początek, szybka przeprowadzka do Rzymu, życie 
w Indiach, funkcjonowanie w bardzo zróżnicowanej wspólnocie, komunia  
dla wszystkich pragnących i propozycja nie do odrzucenia

Pielgrzymka Zaufania przez Ziemię  •  165
czyli krzyż wędrujący po świecie, otwartość na nieprzewidywalne, masowy  
najazd Polaków, odkrywanie uniwersalności Kościoła, przełamywanie  
stereotypów i szkoła gościnności

Polska  •  193
czyli pseudonimy od biskupa, papież posyłający anioły, protestant opowiadający 
Polakom o Maryi, wielka solidarność i tajemnica częstochowskiej kapliczki

Trudna prawda  •  221



Fraternie  •  233
czyli towarzyszenie najuboższym, bracia w Hell’s Kitchen, życie wśród  
muzułmanów, spotkania z więźniami, ewangelizujący wykluczeni i Chrystus 
przychodzący do każdego bez wyjątku

Modlitwa  •  257
czyli paradoks, życie duchowe w wielkim mieście, wiara wspólnoty, trwanie 
w zaufaniu, odpowiedzialność za świat, jedyna konieczna rzecz i Bóg,  
który nie jest formalistą

Uchodźcy  •  283
czyli spotkanie twarzą w twarz, ucieczka przed najgorszym, szukanie nowego 
domu, poznawanie Innego, próba wiary, gniew, bunt, szansa na solidarność 
i Ewangelia w praktyce

Ludzie  •  315
czyli brat wielkiego pokoju, spotkanie z Matką Teresą, przyjaciel Niemiec,  
niezłomna Kresowianka, przyjaciółka brata Rogera i zdjęcie leczące chandrę

Cierpienie  •  339
czyli mierzenie się z najtrudniejszym, tragiczna śmierć brata Rogera, 
przebaczenie, dobro z największego zła i tajemnica paschalna

Horyzont  •  355
czyli wielka wdzięczność, niespodziewana nowość, radość z małych rzeczy, 
poszukiwanie nadziei i życie Bożym dzisiaj

Arcybiskup Ryś  •  371
czyli rozważania na sytuacje awaryjne, niezapomniane spotkanie z bratem 
Rogerem, sakrament zjednoczenia, wymiana darów i miasto czterech kultur

Prymas Polak  •  385
czyli wspólne poszukiwania, spotkanie zmieniające wszystko, życie miłością, 
doświadczanie Kościoła poszukującego jedności i takiego, który nikogo 
nie wyklucza

Zakończenie  •  395




