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K iedy w maju 2014 roku Kristina, która od 
sześciu miesięcy była Wicekoordynatorem 

Międzynarodowym, zaprosiła mnie, bym spędził 
dobę w klasztorze Sióstr od Betlejem 
(betlejemitek) w Paparéiai wśród litewskich 
lasów, nie wyobrażałem sobie naprawdę tego 
wszystkiego, co miało się stać. 
 Zauważyłem, że Kristina czuła się bardzo 
dobrze w tej szczególnej atmosferze surowego 
zakonu. Betlejemska rodzina zakonna 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. 
Brunona przestrzega pustelniczej reguły św. 
Brunona. Mogłem obserwować jej surowość w 
mojej małej pustelni, do której przynoszono mi 
posiłki. Pozwoliło mi to się modlić, medytować i 
przygotować się wewnętrznie do sesji 
formacyjnej, którą miałem prowadzić 
następnego dnia wieczorem. W pociągu do 
Wilna spytałem Kristinę, czy kiedykolwiek 
usłyszała wezwanie do przyłączenia się do tej 
wspólnoty. Odpowiedziała mi, że nie, że 
jedynym wezwaniem, na jakie odpowiedziała, 
było powołanie do Wiary i Światła. 
Zaangażowanie, jakiego się podjęła, zgadzając 
się służyć jako Wicekoordynator 

Od Redakcji 

Międzynarodowy, było omadlane przez jej 
zaprzyjaźnione siostry, które dobrze znają Wiarę i 
Światło i są wsparciem dla wspólnot na Litwie i na 
całym świecie. 
 Po przybyciu do Wilna dołączył do nas 
Krajowy Kapelan Wiary i Światła i przed 
spotkaniem z uczestnikami sesji zatrzymaliśmy się 
na modlitwę w domu, w którym mieszkała św. 
Faustyna Kowalska. Odmówiliśmy tam Koronkę 
do Miłosierdzia Bożego. To właśnie w tym domu, 
należącym do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej 
Miłosierdzia, mieszkała ona w latach 1933-1936 i 
tam właśnie Jezus podyktował jej koronkę.  
 Trzy miesiące później Kristina 
skontaktowała się ze mną, aby powiedzieć o 
powołaniu, jakie otrzymała i na które, po długim 
rozeznawaniu, chciała odpowiedzieć: „tak”. Byłem 
oszołomiony i moją pierwszą reakcją był gniew 
wobec Boga, który wydawał się ze mnie 
naigrawać. Potem powoli przetrawiłem tę nowinę 
i mogłem przejść do innego etapu, jakim było 
towarzyszenie Kristinie w tym przedsięwzięciu. 
Jedyna córka matki wdowy, zwlekała z 
oznajmieniem jej tej nowiny, ja natomiast miałem 
poczucie, że odgrywam trochę rolę taty Kristiny. 

Pójdź za Mną 
Ghislain du Chéné 

Koordynator 
Międzynarodowy 
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Trzeba wspomnieć, że Kristina urodziła się 12 
kwietnia i jest to data urodzin mojej córki Julii.  
 Byłem bardzo szczęśliwy, że mogłem 
zobaczyć się z Kristiną ostatniego lata w 
klasztorze NMP Bożej Chwały w Monts Voirons, 
wspaniałym miejscu nad jeziorem Léman i 
naprzeciw górskiego łańcucha Mont-Blanc! W 
tym starym, bardzo ważnym miejscu maryjnym 
w regionie Haute-Savoie często przebywał św. 
Franciszek Salezy przyłączając się do grupy 
ówczesnych pustelników. Tam właśnie Kristina, 
w towarzystwie siostry Deir Maria, spędziła 
sierpień na rekolekcjach. Wraz z Izabelą i Julią 
przeżyliśmy dobry czas pełen radości. Było nam 
tak bardzo dobrze razem, że zapomnieliśmy o 
nieszporach i przybyliśmy do kaplicy 
trochę spóźnieni.  
 Potem, 11 sierpnia, Kristina weszła za 
klauzurę klasztoru w Paparéiai. Ewangelia z tego 
dnia mówiła: „Nikt nie opuszcza domu, braci, 
sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z 
powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć 
więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, 
matek, dzieci i pól” (Mk 10,29-30). Wspólnoty z 
całego świata miały jako temat do refleksji na 
październik kroczenie ręka w rękę ze 
wspólnotami zakonnymi. Wspólnota Kristiny 
oczywiście wybrała przeżywanie tej więzi 
modlitewnej podczas październikowego 
spotkania w Paparéiai, w klasztorze, który jest 
wymieniony w Drogowskazach. 

  Kościół katolicki kończy Rok Życia 
Konsekrowanego i przygotowuje się do wejścia w 
Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. Przypominam 
sobie ten majowy dzień w 2014 roku rozpoczęty 
we wspólnocie zakonnej, do której wstąpiła 
Kristina. Dzień ten zakończył się w domu Faustyny 
Kowalskiej, który wypełniliśmy naszą modlitwą: 
„dla Jego bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas 
i całego świata”. W nadchodzącym roku będziemy 
mieli wiele okazji, by iść ręka w rękę, napełnieni 
tym wielkim Bożym miłosierdziem! 
 Kristino, teraz zdaję sobie sprawę, że tak 
naprawdę nie opuściłaś Wiary i Światła. 
Zyskaliśmy stałe wsparcie w modlitwie sióstr od 
Betlejem z Paparéiai. Módl się za nas, tak jak my 
modlimy się za ciebie! A kiedy nadejdzie noc 
Bożego Narodzenia, kiedy radosny pastuszek 
przyjdzie wziąć mnie za rękę, aby złożyć wizytę 
Najświętszej Rodzinie z Betlejem, przypomnę 
sobie Paparéiai. Tam będziemy śpiewać radosne 
kolędy Dzieciątku Jezus. Czy mieszkamy na Litwie, 
we Francji, czy gdzie indziej, będziemy wszyscy szli 
ręka w rękę.  
 
Radosnych świąt! 

Siostra Deir Maria, Julie, Kristina i Ghislain 
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Relacja 

Pierwsza formacja  
           po chińsku 
 
Od 5 do 7 czerwca, po raz pierwszy w historii Wiary i Światła, odbyła się sesja formacyjna w 
języku chińskim, używanym przez naszych przyjaciół z Tajwanu i Hong Kongu. W tym samym 
czasie miała miejsce sesja dla członków zespołów nominacyjnych prowincji „Light of the 
Orient” („Światło Orientu”) i „Colours of Asia” („Kolory Azji”). Poniżej kilka świadectw… 

Z ostałam zaproszona przez 
Valerie na sesję formacyjną 

wspólnot z Tajwanu i Hong Kon-
gu w charakterze tłumacza języ-
ka chińskiego. Byłam tym jedno-
cześnie zaszczycona i zaniepo-
kojona. Po spędzeniu czasu na 
modlitwie i refleksji, powiedzia-
łam: tak! 
 Obecnych było około 
dwudziestu osób. Nerwy mnie 
nie opuszczały, jednak nie by-
łam sama; otuchy dodawała mi 
myśl, że w pokoju obok Zespoły 
Nominacyjne miały inną sesję 
formacyjną… i że wiele modlitw 
było odmówionych w intencji 
tej formacji. 
 Uczestnicy w większości 
pochodzili z Tajwanu, część ze 
wspólnoty Tainan, część osób z 
Taoyuan. Przejawiali oni chęć 
głębszego poznania Wiary i 
Światła. Pochodząca z Hong 
Kongu Elaine Chan, która jest 
Wicekoordynatorem Prowincji 
w tym kraju oraz Su Wen z L’Ar-
che również były zainteresowa-
ne lepszym zrozumieniem nas. 
 Interesująca podróż, jako 
że była to pierwsza oficjalna 
formacja od prawie dwudziestu 
lat i pierwsza w ogóle formacja 
po chińsku, który jest ich języ-
kiem ojczystym. W ciągu trzech 
dni czas został poświęcony na 
zrozumienie początku Wiary i 
Światła, jej Karty oraz Konstytu-

 W trzydniowy program 
zostało wkomponowane wspól-
notowe świętowanie oraz Msza, 
czyli jak na Wiarę i Światło przy-
stało – dzielenie się, uczta, mo-
dlitwa i świętowanie. 
 Wspólnota Tainan włoży-
ła dużo wysiłku w organizację i 
prowadzenie tej formacji, wielu 
członków w niej uczestniczyło, 
znaczące wsparcie zaoferował 
ojciec Max. Poznaliśmy nowych 
przyjaciół i odnowiliśmy kontakt 
ze starymi, jednocząc się mimo 
pochodzenia z różnych krajów i 
mówienia innymi językami.  
 Niesamowite doświadcze-
nie, a moje modlitwy nieprze-
rwanie są kierowane ku wspól-
notom z Tajwanu. 

Adeline Khu 
Wicekoordynator Malezji 

cji; zwróciliśmy wtedy uwagę na 
to, że jest problem z dostępno-
ścią do tych dokumentów w 
lokalnym języku. Większość 
członków nie jest biegła w an-
gielskim, ich lokalny Wicekoor-
dynator Prowincji nie mówi po 
angielsku. 
 Była to interesująca sesja, 
wiele pytań zostało zadanych i 
wiele kwestii wyjaśnionych, 
głównie co do różnicy między 
Wiarą i Światłem a domem lub 
działalnością dobroczynną. Po-
święciliśmy czas na przewerto-
wanie części Karty i Konstytucji 
oraz wykonaliśmy ćwiczenia 
ewaluacji dla członków wspól-
noty. Ćwiczenia te dały nam 
możliwość zadawania pytań, 
wyjaśniania i rozważania naszej 
przygody w obrębie Wiary i 
Światła. 

Adeline Khu, Valerie Jaques, Elain Swain i Connie Koh 
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Od lewej: Vicky Leung (Hong Kong), Hanna Jung (Korea Południowa), Sr Gerardine Ryan (Koordynator Prowincji „Light 
of the Orient”), Yoshi Hamamoto (Japonia), Connie Lee (Malezja), Sr Lia Setya (Filipiny), Valerie Jaques 
(Wicekoordynator Międzynarodowy), Elaine Swain (Wicekoordynator Międzynarodowy w latach 2008-2010, członek 
Międzynarodowego Zespołu Nominacyjnego 2011-2013, Nowa Zelandia), Maggie Rivera (Filipiny, Koordynator Prowincji 
„Colours of Asia”)  

 Krok naprzód  
 

 Pierwszego dnia poświęcili-
śmy czas na wzajemne poznanie 
się z tajwańską wspólnotą Wiary 
i Światła. Podczas formacji dys-
kusja toczyła się wokół wyja-
śnienia niektórych terminów i 
definicji z Konstytucji, odnoszą-
cych się do organizacji prowin-
cji, ogólnego zarysu kryteriów, 
które mają być brane pod uwa-
gę przy nominowaniu Koordy-
natorów i Wicekoordynatorów 
Prowincji, dyskutowano o tym, 
kto i jak wybiera Zespoły Nomi-
nacyjne oraz o sprawach i wąt-
pliwościach Zespołu Nominacyj-
nego dotyczących perspektyw w 
różnych krajach każdej prowin-
cji.  
 W czasie formacji odniesiono 
się do wszystkich tych kwestii i 
wątpliwości, co pozwoliło nam 
na wzajemne umocnienie się. 
Był to krok naprzód dla zespo-
łów. 
 W imieniu zespołu z „Colours 
of Asia”, szczególnie delegatów 
z Filipin, chcę wyrazić wdzięcz-
ność Międzynarodowej Wierze i 
Światłu za solidarne wsparcie, 
które umożliwiło nam bycie czę-
ścią tej formacji. 

Maggie V. Rivera 

Koordynator Prowincji „Colours 
of Asia”  

 Niezwykłe spotkanie 
  

 Tu w Azji spotkanie się ze 
sobą zawsze wiąże się z długą 
podróżą. Dlatego też staramy się 
zawrzeć jak najwięcej podczas 
naszego krótkiego czasu bycia 
razem. 
 To spotkanie było niezwykłe: 
pierwszy raz byliśmy razem w 
taki sposób. Zespołu „Southern 
Cross” („Krzyż Południa”) nie 
było z nami, ale byli reprezento-
wani przez Elaine Swain, podpo-
rę w Wierze i Świetle.  
 To była pierwsza formacja 
skupiająca się na roli Zespołu 
Nominacyjnego oraz procedu-
rach związanych z jego działa-
niem.  
 To również pierwszy raz, gdy 
członkowie z Tajwanu i Hong 
Kongu mieli formację w ich ro-
dzimym języku. Do tego czasu 
oba kraje doświadczały formacji 
z drugiej lub trzeciej ręki po-
przez tłumaczy. Miejmy nadzie-
ję, że tym razem mogli poznać 
faktyczne znaczenie Karty i Kon-
stytucji oraz podzielić się swoimi 
życiowymi doświadczeniami we 
wspólnotach. 

 
Siostra Gerardine Ryan 

Koordynator Prowincji „Light of 

the Orient” 
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 Zaszczyt 
 Tajwan dostąpił zaszczytu 
bycia gospodarzem formacji. 
Wielką radością tej sesji było to, 
że mieliśmy okazję poznać jesz-
cze więcej przyjaciół Wiary i 
Światła, pochodzących z róż-
nych krajów i prowincji. Dzięku-
ję Adeline Khu z Malezji, tłuma-
czącej nam przez 3 dni. Jej zna-
jomość języka oraz ducha Wiary 
i Światła pomogły nam lepiej 
zrozumieć temat, jak również 
wymienić doświadczenia. For-
macja pomogła mi wyraźnie 
ujrzeć duchowość i tożsamość 
Wiary i Światła. To na pewno 
ułatwi nam głoszenie Wiary i 
Światła. 

Ursula Shang 
"Phoenix" (Tainan)  

Koordynator wspólnoty 

 Najlepszy prezent 
 Byłem bardzo wdzięczny za 
to, że mogłem dołączyć do tej 
formacji. Z miłości do Jezusa 
cała wspólnota Tainan zebrała 
się i pracowała, aby wspierać się 
nawzajem podczas organizacji 
tego spotkania formacyjnego. 
Specjalne podziękowania dla 
Claire Chang Mei-Nan, która 
była filarem organizacyjnym; 
Ursula Shang, która niestrudze-
nie biegała wokół, aby upewnić 
się, że jedzenie było na stole i 
żeby niczego nam nie brakowa-
ło; Pan Chai i pan Mo, którzy 
hojnie pomagali i wspierali oso-
by z upośledzeniem, rodziców i 
przyjaciół, aby mogli poczuć się 
jak szczęśliwa rodzina. 
 Kiedy po raz pierwszy zasu-
gerowano, abym został Wiceko-
ordynatorem Prowincji Tajwa-
nu, byłem niespokojny i pełen 
obaw, nie wiem za dużo i nie 
mam zbyt wiele czasu i energii, 
ale zaufałem Jezusowi, aby mną 
kierował i mnie prowadził. 
 Ta formacja pomogła mi le-
piej zrozumieć Kartę Wiary i 
Światła oraz Konstytucję. Naj-
ważniejsze jest to, aby „być z”, a 
nie „robić dla”. Najważniejsze, 
aby towarzyszyć tym, którzy 
zostali odrzuceni. Wiara i Świa-
tło jest zakorzeniona w Jezusie, 
z powodu Jezusa możemy się 
gromadzić. Nauczyłem się wi-
dzieć naszych wyjątkowych 
przyjaciół Bożymi oczach. To 
najlepszy prezent. 

 
Kuo Shu Shia 

Wicekoordynator Tajwanu 

Prowincja „Light of the 
Orient” („Światło 
Orientu”) obejmuje Koreę 
Południową, Hongkong, 
Japonię i Tajwan. 
 
Liczba wspólnot: 

 Korea Południowa: 7  
 Hong Kong: 3  
 Japonia: 10  
 Tajwan: 1  

Prowincja „Colours of Asia” („Kolory Azji”) obejmuje 
Malezję, Pakistan, Filipiny i Singapur. 
 
Liczba wspólnot: 

 Malezja: 6  
 Pakistan: 2  
 Filipiny: 13  
 Singapur: 4 

Valerie i Adeline 
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byli częścią naszej historii. 
 

Monica Reyes  
Wicekoordynator w Republice 

Dominikany  

T ematem spotkania było: 
„Niech Wiara i Światło 

ponownie odżyje przez nowe 
nasiona”. 
 „Co mi się podobało najbar-
dziej na spotkaniu, co było 
cudowne ... dano mi możliwość 
czytania Słowa Bożego w 
czasie Mszy św.” To były słowa 
Mili, młodej kobiety z nie-
pełnosprawnością, która jest 
członkiem wspólnoty 
„Manantial” w parafii Esperan-
za w Santo Domingo. 
 W obliczu każdego nie-
pełnosprawnego dziecka lub 
osoby dorosłej widzimy oczy 
Jezusa, to spojrzenie, które 
mówi nam, że warto pracować, 
aby pomnażać i umacniać 
każdą wspólnotę Wiary i 
Światła na świecie. 
 Radość, szczęście i 
spokój, które otrzymujemy 
podczas spotkań takich jak 
nasze, motywują nas, abyśmy 
dawali jeszcze więcej z siebie. 
Za odrobinę naszego czasu ot-
rzymujemy tak wiele w zamian. 
 Ważne jest, aby skupić 
całą swoją uwagę na 
wspólnotach, które muszą 
wzrastać i zaoferować im naszą 
pomoc. 
 Myślę, że Bóg w Swojej 
nieskończonej łasce powołał 
nas do wspólnoty, abyśmy byli 
świadkami Jego miłości i 
poprzez nasze świadectwo 
mogli zapraszać innych, aby 

Republika Dominikany 
jest częścią prowincji 
„Open 
Hearts” („Otwarte 
Serca”), która 
obejmuje również 
Honduras, Meksyk i 
Nikaraguę. 
 
Liczba wspólnot: 

 Republika 
Dominikany: 20 

 Honduras: 10 
 Meksyk: 28 
 Nikaragua: 1  

Wspieranie wspólnot            
w Santo Domingo  

Relacja 

Mili 

Monica Reyes 
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Światło w swojej sali parafialnej. 
Ale kiedy sprawa została przed-
stawiona radzie parafialnej: „Co 
robicie dla swoich niepełno-
sprawnych członków?”, Wiara i 
Światło została przyjęta z zado-
woleniem. Dziś większość człon-
ków należy do kościoła luterań-
skiego. 
 Tore Thomassen, znany 
muzyk i członek wspólnoty w 
Lillesand, miał koncert z orkie-
strą Wiary i Światła i na tą oka-
zję napisał wiele nowych piose-
nek. Wystarczy wyobrazić sobie 
bębny, trąbki, gitary, kije desz-
czowe…Każdy brał udział w tym 
koncercie. To było wspaniałe! 

W sobotę wybraliśmy 
się na rejs statkiem wokół 
Ågeröja. Wycieczka była po pro-
stu wymarzona, wspaniała po-
goda, wiele do oglądania. 

Uczestnicy byli szczęśliwi. Wy-
cieczkę sponsorowały lokalne 
władze. 

Kiedy wróciliśmy, lokal-
na orkiestra grała dla nas w 
parku przy szkole. Wiele osób 
skorzystało z okazji, aby zatań-
czyć na trawie. 

Były warsztaty: malo-
wanie na koszulkach, teatr la-
lek, śpiew i gra na instrumen-
tach, warsztaty aktorskie, przy-
gotowanie niedzielnego nabo-
żeństwa i uwielbienia, chwile 
ciszy i czas, aby poznać się na-
wzajem. 

W niedzielę spotkanie 
zakończyło się w kościele w 
Birkenes wraz z miejscową 
kongregacją i biskupem Ste-
in'em Reinertsen. Grupa tea-
tralna Wiary i Światła wykonała 
wspaniałą pantomimę, w któ-

W  królestwie Bożym wszy-
scy jesteśmy siostrami i 

braćmi. Do królestwa Bożego 
wszyscy należymy. W królestwie 
Bożym wszyscy są jak diamenty. 
Błyszczące różnymi kolorami w 
promieniach słońca. 
 W taki sposób zostaliśmy 
przywitani w Lillesand, w połu-
dniowej Norwegii. Naprawdę 
doświadczyliśmy, że mieniliśmy 
się różnymi kolorami w słońcu 
podczas tego długiego, wspania-
łego, fantastycznego letniego 
weekendu na początku lipca. 
 Około 100 osób zostało 
zebranych ze wszystkich dziesię-
ciu norweskich wspólnot Wiary i 
Światła z okazji 25 urodzin Wia-
ry i Światła w Norwegii. Odle-
głość od Lillesand na południu 
do Hammerfest na północy wy-
nosi 2 175 kilometrów: dość dłu-
ga droga, aby udać się na spo-
tkanie! 
 Program był zróżnicowa-
ny – wielebna Kathrine z norwe-
skiego kościoła luterańskiego 
miała godzinne nauczanie biblij-
ne z bardzo realistycznymi pan-
tomimami o tym jak Jezus po-
wołał apostołów, aby byli ryba-
kami ludzi. Wygłosiła także uro-
czystą mowę. 
 
 Aslaug Espe, która zapo-
czątkowała Wiarę i Światło w 
Norwegii, powiedziała nam o 
trudnościach związanych z po-
wstawaniem Ruchu w tamtych 
czasach, w kraju, gdzie kościół 
luterański obawiał się spotkań 
„katolickiej” wspólnoty Wiara i 

Norwegia świętuje 25 lat!  

Relacja 

Orkiestra wraz z Tore Thomassen  
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rej pokazano, jak przy pomocy 
Jezusa udało się złowić mnó-
stwo ryb. Sieć zawierająca wie-
le kolorowych rybek wywołała 
zachwyt, a aktorstwo było po 
prostu wspaniałe i wzruszają-
ce. 
 
Wielkie podziękowania dla Hel-
gi i Birgitt oraz zespołu, który 
zorganizował to wszystko. 
 

Berit Keszei 
Koordynator Prowincji 

Norwegia jest częścią 
prowincji „Northern 
Lights” („Światła 
Północy”), która 
obejmuje również Danię, 
Estonię i Szwecję. 
 
Liczba wspólnot: 

 Norwegia: 13 
 Dania: 3 
 Estonia: 2 
 Szwecja: 4 

 

Malowanie koszulek 

Niedziela z biskupem 

Pantomima 
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Zespół „wyjątkowa  
          młodzież”  

B rałem udział w wyborach i 
Zgromadzeniu Prowincji 

Canada West (Kanada Zachod-
nia) w St. Alban, w pobliżu Ed-
monton.  
 Spotkanie przebiegało w 
ożywionej atmosferze, było 
pełne obecności Ducha Święte-
go i bardzo owocne. Poza wy-
borem Wicekoordynatora Pro-
wincji, była to też sposobność 
do uczestniczenia w ducho-
wych rekolekcjach i formacji na 
wysokim poziomie. 
 Jako że niektórzy z uczestni-
ków nie mieli okazji wcześniej 
słuchać Jeana Vanier’a, pod-
czas sesji formacyjnej został 
zaprezentowany jeden z fil-
mów video na jego temat. 
 Do roli Wicekoordynatora 
Prowincji wybrano Susan Ro-
kos. Brakowało nam osoby peł-
niącej tę funkcję z powodu re-
zygnacji Mary Bastedo. Sue 
była koordynatorem wspólnoty 
Grandin St. Albert przez 9 lat. 
Jest utalentowanym muzy-
kiem, pieśniarką. Kandydatura 
Sue to wspaniały wybór. Na 
pewno będzie ona znakomicie 
współpracować z pozostałymi 
członkami Rady Prowincji. W 
jej wspólnocie jest kilku utalen-
towanych liderów, którzy będą 
kontynuować prowadzenie 
wspólnoty, kiedy Sue obejmie 
swoje nowe obowiązki.  
 Rada Prowincji podjęła de-
cyzję o stworzeniu zespołu za-
daniowego, aby ten skoncen-

trował się na przyciąganiu mło-
dych ludzi do Wiary i Światła 
oraz tworzeniu nowych wspól-
not. Germanie Cross zgodziła 
się przewodniczyć temu zespo-
łowi. Wraz ze swoim mężem 
oraz Kapelanem Prowincji - 
Doug Cross- są już zaangażo-
wani w inicjatywy skupione 
wokół młodych ludzi i tworzą 
właśnie teraz nową wspólnotę. 
Spodziewam się wspaniałych 
efektów. 
 
Pokój, radość i miłość. 

                                                              
Fred Seagren 

Były Wicekoordynator Między-
narodowy  

Celine Lagace (Koordynator Prowincji), Jane Rogala, Fred Seagren 

Prowincja Canada West 

ma 14 wspólnot. 

Relacja 

Doug Cross, Kapelan Prowincji  
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Dzień odnowy w Peru  

U dekorowaliśmy salę i 
umieściliśmy w niej mały 

ołtarzyk. Zaczęliśmy spotkanie 
od modlitwy. Przedstawiłam cel 
tego dnia, którym było dokona-
nie podsumowania życia naszej 
wspólnoty i zastanowienie się 
nad tym, czy realizuje ona po-
wołanie Wiary i Światła. Podsu-
mowaliśmy także ubiegłoroczny 
dzień i podjęte wtedy decyzje. 
Każdy wypełnił ankietę składa-
jącą się z 20 pytań (10 rano i 10 
po południu). Wszyscy w tym 
uczestniczyli, niektórzy z nie-
wielką pomocą, inni wykonując 
rysunki. Każdy opowiadał, jak 
trafił do wspólnoty i dlaczego 
pozostał jej wierny. Oto rzut 
oka na postawione pytania i 
uzyskane odpowiedzi:  
 
Co robimy dobrego? Jesteśmy 
dobrze zintegrowani z parafią. 
Atmosfera na naszych spotka-
niach jest serdeczna, spotyka-
my się regularnie, nasza grupa 
na Facebook'u liczy już 243 
członków, na każdym spotkaniu 
wykorzystujemy Drogowskazy. 
 
Co może być ulepszone? Punk-
tualność, modlitwa o jedność 
chrześcijan, głoszenie przesła-
nia Wiary i Światła innym rodzi-
nom i młodym, brak kapelana, 

Relacja 

Pod koniec sierpnia wspólnota „Love and joy” („Miłość i radość”) z Limy (Peru) spotkała się, 
aby zakończyć rok poświęcony „misjonarzom radości”. Był to dzień oceny, tak jak to 
sugerowały Drogowskazy na rok 2014-2015. Yolanda Seminario, odpowiedzialna za 
wspólnotę, opowiada: 

Otrzyma je ekipa koordynująca 
i każdy członek wspólnoty, aby-
śmy mogli razem podążać na-
przód. 
Zakończyliśmy ten piękny dzień 
czasem modlitwy i hymnem 
radości, który śpiewamy na 
każdym spotkaniu.  
 

Yolanda Seminario  

Książeczka „Dzień odnowy 
we wspólnocie” jest 
dostępna za darmo w 
sekretariacie 
międzynarodowym. 

zwiększenie poczucia przyna-
leżności do prowincji i ruchu 
międzynarodowego, więzi mię-
dzy wspólnotami Limy, czas 
przyjaźni... 
 
Co preferujemy? Towarzysze-
nie, przyjaźń, wierność, spotka-
nie i dzielenie się. 
 
Co chcemy zmienić? Spóźnia-
nie się na spotkania, pośpiech, 
by zdążyć na Mszę św., hałas... 
 
Wnioski:  
Zdecydowaliśmy, że opracuję 
sprawozdanie z tego spotkania. 
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Któregoś dnia odbyła się też 
olimpiada, w której każdy mógł 
wziąć udział. Świetna zabawa i 
mnóstwo śmiechu.  
 Teatrzyk kukiełkowy, kie-
dy w końcu przybył, odniósł 
wielki sukces. W ten szczególny 
sposób została przedstawiona 
nam historia powstania Wiary i 
Światła w Lourdes w 1971 roku. 
Myślę, że wszystkim się to po-
dobało, szczególnie dzieciom. 
Jednym z naszych problemów 
był język, ale kukiełki naprawdę 
pomagały go rozwiązać. Lalki 
były fantastyczne, zwłaszcza 
Jean i Marie-Hélène. Były bar-
dzo podobne do prawdziwych 
osób.  
 Dziękuję Estonii za wspa-
niały letni obóz! 
 Najbardziej poruszyło 
nas to, jak ludzie sobie poma-
gali. Podczas naszej drogi po-
wrotnej do Tallina złapaliśmy 
gumę. Co robić? Nikt z nas nie 
potrafił zmienić koła. Deszcz lał. 

Ludzie przyszli do nas z parasol-
kami i próbowali nam pomóc, 
zaproponowali nam nawet ka-
wę. Okazało się, że potrzebny 
jest specjalny klucz, aby poluzo-
wać opony, ale takiego klucza 
nie mieliśmy! Elve zatelefono-
wała do męża, który znalazł 
potrzebny klucz, ale był cztery 
godziny drogi od nas, poszedł 
więc na dworzec autobusowy, 
by prosić o pomoc. W między-
czasie, kiedy byliśmy w drodze 
do miejsca, gdzie mieliśmy spę-
dzić noc, pewna kobieta przy-
niosła potrzebny klucz. Później 
ktoś inny podwiózł Elve do au-
tobusu po klucz i z powrotem 
do samochodu. I znowu ktoś 
inny pomógł zmienić oponę. 
Tak wiele osób nam pomogło! 
To fantastyczne! Będziemy o 
tym długo pamiętać i prosić 
Boga, by błogosławił im wszyst-
kim! 

BK 

Relacja 

Razem na wakacjach 
Wiele wspólnot organizuje letnie obozy, są one czasem wypoczynku, ale w szczególności jest 
to czas, kiedy lepiej poznajemy innych, wspólnie się modlimy, kiedy tworzą się i umacniają 
więzi. Oto co mówi nam Berit Keszei, koordynator prowincji „Northern Lights” („światła 
północy”)…  

W Estonii 
 

W  Tallinie Birgitt z Norwe-
gii i ja zostaliśmy powi-

tani przez Elve, Wicekoordyna-
tora Prowincji, i jej córkę 
Agnes. 
 Samoloty z Norwegii i 
Szwecji przybyły na czas, ale 
gdzie był bagaż Birgitt? W baga-
żu znajdował się teatrzyk ku-
kiełkowy, który Birgitt zamie-
rzała wykorzystać w czasie obo-
zu. Dowiedzieliśmy się, że po-
został w Helsinkach! Co robić? 
Mieliśmy przed sobą czterogo-
dzinną podróż samochodem do 
miejsca obozu. Problem jednak 
został rozwiązany. Pojechali-
śmy na obóz, a bagaż przybył 
kolejnym samolotem. Alleluja! 
 Saarema jest dość dużą 
wyspą w południowej Estonii. 
Nasz obóz odbywał się w Puha, 
nieopodal pięknego, starego 
kościółka z XIV wieku. Kościół 
jest wspaniały, ale pozostało w 
nim jeszcze wiele pracy konser-
watorskiej. Mieliśmy okazję go 
zwiedzać, a nawet udało się 
nam zobaczyć miejsce, gdzie 
dawniej zatrzymywali się piel-
grzymi. Przeżyliśmy tam rów-
nież niedzielną Mszę.  
 Zatrzymaliśmy się w do-
mach parafialnych. Wieczorami 
w dużym ogrodzie mieliśmy 
ogniska. Ogień i piosenki były 
wspaniałe, tak jak i kiełbaski 
przyrządzane na grillu. Na 
szczęście nikt się nie poparzył. 
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 Każdego roku jedna ze 
wspólnot jest odpowiedzialna 
za program i tym razem kolej 
przypadła na Uppsalę. Poprosili 
inne wspólnoty, aby połowę 
programu wzięły one na siebie, 
modlitwy poranne i wieczor-
ne... I bardzo dobrze to wyszło. 
Wszyscy mogli uczestniczyć i 
wiele skorzystaliśmy. Wspólno-
ta ze Sztokholmu zorganizowa-
ła „olimpiadę" z konkursami, 
jak budowa najwyższej wieży z 
kawałków drewna, wkręcanie 
śruby i rzucanie piłek do wody. 
Mogę was zapewnić, że do nie-
których z tych gier podchodzo-
no poważniej niż w prawdziwej 
olimpiadzie!  
 Floby przybył ze swoim 
„marimba” [instrument perku-
syjny folklorystyczny z Ameryki 
Łacińskiej, przyp. tłum.] Było 
pięknie, uczestniczyliśmy w 
jego koncercie na zewnątrz, 
mieliśmy wspaniały widok na 
jezioro. Było dużo śmiechu, 
radości, śpiewu i przyjaciel-
skich gestów. Obóz godny za-
pamiętania! 

BK 

W Szwecji 
 

S ześćdziesiąt cztery osoby 
pochodzące z czterech 

wspólnot Wiara i Światło ze 
Szwecji zgromadziły się w Vad-
stena, średniowiecznym mie-
ście przy jeziorze Vättern na 
południu kraju. To urocze miej-
sce ze starymi budynkami i 
sławnym średniowiecznym 
kościołem, którego budowę 
zainicjowała św. Brygida 
Szwedzka. Kościół jest piękny, z 
niebieskimi filarami i nazywany 
jest „kościołem niebieskim”. 
Od pięciu lat organizujemy tu-
taj nasz letni obóz, ale po raz 
pierwszy służyliśmy w tym ko-
ściele. Byliśmy wzruszeni, że tu 
jesteśmy. W miejscu, w którym 
ludzie modlą się od 1440 roku. 
 Mieliśmy także Mszę w 
kościele w klasztorze Sióstr 
Świętej Brygidy. Przybyliśmy 
do klasztoru w procesji z naszy-
mi chorągwiami, śpiewając 
całą drogę. Siostry bardzo lubią 
pieśń wspólnoty: „Przez ciebie, 
przeze mnie, przez nas żyje 
wspólnota...” Znają ją teraz na 
pamięć i śpiewają z nami entu-
zjastycznie. Siostry, jak i kilku 
zwiedzających, którzy przecho-
dzili tamtędy, ofiarowały dar 
na fundusz solidarnościowy 
Wiary i Światła. Myślę, że 
wszyscy długo będą pamiętać o 
nas! Procesja, taka jak nasza, 
nie jest czymś zwyczajnym w 
Szwecji.  

Prowincja „Northern 
Lights” („Światła Północy”) 
obejmuje Danię, Estonię, 
Norwegię i Szwecję. 
 
Liczba wspólnot:   

 Dania : 3 
 Estonia : 2 
 Norwegia : 13 
 Szwecja : 4 

Marimba Floby'ego  

Boris Podsnecky 
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Wspólnoty w Afryce 
Zachodniej:  
 

 Wybrzeże Kości 
Słoniowej: 1 (Korhogo) 

  Burkina Faso: 1 
(Ouagadougou) 

 Togo : 1 (Dapaong)  
 Bénin : 1 (Cotonou) 
 Nigeria : 1 (Ekpoma) 
 Kamerun: 4 

(Nkongsamba, Douala i 
Yaoundé), 2 w trakcie 
formowania (Bafang i 
Bafoussam) 

To się zdarzyło w Cotonou!  
Wspólnoty Wiary i Światła tworzą na całym świecie wielką międzynarodową rodzinę. Do 
każdej prowincji, do każdego kraju przynosimy nasze troski, cierpienia i radości (Karta III.8). 
Kiedy wspólnoty są zbyt oddalone jedne od drugich, ten aspekt naszej Karty nie jest łatwy do 
zrealizowania: w jaki bowiem sposób tworzyć rodzinę, kiedy najbliższa wspólnota znajduje 
się o wiele setek kilometrów ode mnie, w jaki sposób się dzielić, wspólnie odprawiać Msze 
święte?  

O d dawna moją troską 
obejmowałem kraje, któ-

re nie mogą być dołączone do 
jakiejś prowincji; nawet jeśli są 
one blisko siebie geograficznie, 
to odizolowanie wspólnot po-
woduje ich słabość. Dlatego też 
na początku września została 
zorganizowana w Ognisku Miło-
ści w Segbohoué (Benin) sesja 
formacyjna przeznaczona dla 
tych właśnie wspólnot. Marze-
nie stało się rzeczywistością dla 
11 wspólnot obecnych w tych 
sześciu krajach Afryki Zachod-
niej. 
 
 Po kilku miesiącach przy-
gotowań kierowanych z ramie-
nia sekretariatu międzynarodo-

wego przez Guénaël, a z ramie-
nia krajów uczestniczących 
przede wszystkim przez siostrę 
Marie-Antoinette z Beninu, 
nadszedł czas wielkiego wyjaz-
du! Z trzema walizkami pełnymi 
przewodników i licznych doku-
mentów wylecieliśmy z 
Guénaël do Cotonou. Pierwszy 
dzień był poświęcony na spo-
tkania mające na celu  
zaznajomienie z naszą działal-
nością: 
 
Wywiad dla telewizji emito-
wany w ciągu dnia na głównym 
kanale. Wzbudził on bardzo 
duży oddźwięk wśród telewi-
dzów; telefony odpowiedzial-
nych za wspólnotę w Cotonou 

Relacja 
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bardzo się rozgrzały! Wielu wi-
dzów było ogromnie zaintere-
sowanych poruszanym tema-
tem. Spotkałem nawet dwie 
osoby, które przyjechały spe-
cjalnie do Segbohoué, aby do-
wiedzieć się jak najwięcej o 
wspólnocie Wiary i Światła. 
 
Wywiad na temat misji 
wspólnoty Wiary i Światła dla 
radia „Immaculée Concep-
tion” („Niepokalane Poczęcie”). 
Szef radiostacji poruszony spo-
tkaniem, zaproponował nagra-
nie płyt CD, aby uczestnicy, od-
chodząc, mogli je ze sobą za-
brać. 
 
Wizyta u arcybiskupa Coto-
nou, Jego Ekscelencji Antoine’a 
Ganyé. Spotkanie odbyło się w 
bardzo szczerej i serdecznej 
atmosferze i dotyczyło głównie 
wartości (także duchowych) 
osób z upośledzeniem umysło-
wym, powinności Kościoła wo-
bec nich, konieczności dostrze-
gania w nich światła, które mo-
że rozświetlić nas samych… 
Mówiono także o potrzebie 
ułatwiania im dostępu do sa-
kramentów. 
 
Wizyta u Wielebnej Matki 
Emmy Gbaguidi, Przełożonej 
Generalnej Sióstr Świętego Au-
gustyna. To spotkanie także 
było wyjątkowo radosne. Sio-
stra Marie-Antoinette ma prze-
łożoną, która ją bardzo wspiera 
we wszelkich poczynaniach do-
tyczących wspólnoty Wiary i 
Światła. 
 Jednocześnie ten dzień 
zaznaczył się perypetiami dele-
gatów z Kamerunu, których 
przylot wisiał na włosku, ponie-

waż linie lotnicze Camair Co 
anulowały wiele lotów. Po licz-
nych telefonach między sekre-
tariatem w Paryżu a Kameruń-
czykami problem został rozwią-
zany, ale ta akcja wymagała 
wiele poświęcenia i spowodo-
wała niemałe zdenerwowanie… 
Delegaci z Kamerunu przybyli w 
liczbie 11 zamiast 23 i to z jed-
nodniowym opóźnieniem. Dwa-
naście osób pozostałych w kra-
ju było bardzo niepocieszo-
nych. 
  
 Drugiego dnia odwiedzili-
śmy Ognisko Miłości Segbo-
houé. Cudownym doświadcze-
niem był widok 60 osób pra-
gnących lepiej poznać wspólno-
tę Wiary i Światła: liczne pyta-
nia stawiane po prelekcji po-
zwalały uzupełnić to, co nie 
zostało powiedziane i pokazały, 
że wszyscy uważnie słuchali i 
chcieli powrócić do domu z jak 
najpełniejszą wiedzą, aby móc 
się nią dzielić w swojej wspól-
nocie, aby zdawać relacje w 
swoich diecezjach i aby głosić 
naszą dobrą i radosną nowinę 

oraz powodować wzrastanie 
wspólnot Wiary i Światła w da-
nym regionie.  
 
 Jak zawsze w czasie spo-
tkań wspólnot Wiary i Światła 
znajdowaliśmy czas na: 
 
Dzielenie się doświadczenia-
mi w małych grupach; były też 
warsztaty, podczas których 
przygotowywano spotkanie 
wspólnoty w oparciu o nowe 
Drogowskazy. Bogata wymiana 
opinii miała także miejsce w 
czasie posiłków i w czasie 
przerw. 
 
Świętowanie; zwłaszcza 
ostatniego wieczoru, kiedy to 
odbyła się tradycyjna „fiesta”. 
Ten rodzaj zabawy udaje się 
wyjątkowo dobrze w krajach 
afrykańskich: tańce, skecze, 
pantomima, kuchnia lokalna… 
Robiono wszystko co możliwe, 
aby każdy z obecnych czuł się 
dobrze. Trudno było sobie wy-
obrazić, że cała ta mała grupa 
nie znała się tydzień wcześniej! 
 

Kilkoro delegatów z Kamerunu  
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Modlitwę z członkami Ogni-
ska, na obrzęd umywania nóg 
(przeżyty po raz pierwszy przez 
większość uczestników), na ró-
żaniec, który odmówiono ko-
rzystając z „tajemnic Wiary i 
Światła”, na Msze święte, z któ-
rych ostatnia, niedzielna, była 
szczególnie ubogacona… przez 
dwa chóry wykonujące trady-
cyjne śpiewy afrykańskie i pro-
cesję poruszających się rytmicz-
nie tancerek. Nie zauważyliśmy, 
że czas płynie tak szybko! 
 
Nauczanie (2 razy dziennie) w 
oparciu o tekst modlitwy 
wspólnoty Wiary i Światła. Mo-
dlitwa ta jest bardzo piękna i 
pozwala poruszyć wszystkie 
tematy, które zamierzałem 
przedstawić, takie jak: tajemni-
ca słabości, osoba niepełno-
sprawna jako źródło pokoju i 
jedności, projekt dołączenia 
jednej ze wspólnot (oraz zapro-
szenie do powołania innych), 
wspólnota Wiary i Światła jako 
miejsce dzielenia się, modlitwy 
i odprawiania nabożeństw, 
członkowie wspólnot, koniecz-
ność ciągłego karmienia się Sło-

cej liczne owoce! 
 Bardzo wszystkim dzię-
kuję za zaangażowanie i deter-
minację w walce o rozwój 
wspólnoty Wiary i Światła, dzię-
kuję wszystkim osobom niepeł-
nosprawnym za ich wierną 
obecność. Dziękuję siostrze 
Marie-Antoinette za jej wielką 
pomoc. Dziękuję ojcu Denisowi 
z Ogniska Miłości, który nas tak 
serdecznie przyjmował: zawsze 
jestem szczęśliwy, gdy mogę 
spędzić czas w Ogniskach Miło-
ści, ponieważ jest tyle spraw, 
którymi możemy się dzielić… 
 
    GdC  

wem Bożym i Eucharystią, Mę-
ka i Zmartwychwstanie Jezusa 
jako źródło i szczyt naszego 
życia we wspólnocie. 

Moment szczególnie poru-
szający stanowiły świadectwa 
osób – po jednym z każdego 
kraju. Rosemary z Nigerii, 
uczestnicząca w spotkaniu, była 
ukrywana przez swoich rodzi-
ców, ponieważ uważali ją za 
przekleństwo; członkowie 
wspólnoty Wiary i Światła nie 
wahali się, aby ją z tego wydo-
być. Podczas sesji była zawsze 
starannie ubrana, uśmiechnięta 
i pokazała w czasie warsztatów, 
że jest bardzo zręczna! 
 
 Przed wyjazdem wiele 
osób wymieniało adresy. Teraz, 
kiedy przerwaliśmy odizolowa-
nie, nie istnieje już problem 
pozostawania samemu! Uczest-
nicy obiecali sobie organizację 
ponownych spotkań, aby w 
przyszłości – dzięki powiększe-
niu się wspólnoty Wiary i Świa-
tła – wszyscy mogli się spotkać 
w nowej, dynamicznej prowin-
cji, będącej strukturą zbudowa-
ną na solidnej skale i przynoszą- Joy i Rosemary, Nigeria 

Delegaci z Wybrzeża Kości Słoniowej i Burkina Faso  

o. Jean-Raphael, s. Marie-Antoinette  
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kilka chwil byłam sama. Zauwa-
żyłam małą grupę zmierzającą w 
moim kierunku. Zaczęłam pła-
kać. Nie wiem, skąd się wzięły te 
łzy. Widząc tę grupkę posuwają-
cą się naprzód z takim zdetermi-
nowaniem, prosto i z radością, 
bez zważania na wiatr i deszcz, 
pomyślałam: czy nie taka jest 
misja wierzących? Poruszać się 
naprzód w tym burzliwym świe-
cie, z radością i zdeterminowa-
niem. Głosić nadzieję poprzez 
nasz wspólny marsz! I czy nie 
byłby nasz Pan wzruszony tą 
prostotą, tą radością, tą deter-
minacją i tą nadzieją wbrew na-
dziei? Dziękuję wam za tych piel-
grzymów nadziei, za to, że spę-
dziłam tych kilka radosnych go-
dzin!”  

Tak, to co zrobiły wspól-
noty z Vendée, było wyjątkowe! 
Wielkie brawa i podziękowania 
dla Gilles, Patricka i wszystkich 
pozostałych! Mam nadzieję, że 
ten marsz przyniesie wiele owo-
ców, że wkrótce w Vendée po-
wstanie wiele nowych wspólnot, 
a także... że inni spoza wspólno-
ty będą zachęceni do czynienia 
dobra!  

 GdC 

wania się do otrzymania tego 
sakramentu w styczniu 2016 r. 
Widziałem jednego z tych mło-
dych ludzi, trochę zmęczonego 
maszerowaniem, wspartego na 
chłopcu z Zespołem Downa – co 
za wspaniały widok! Podczas 
lokalnych obchodów w Les Es-
sarts bardzo ciepło powitali nas 
burmistrz miasta i proboszcz 
(który szedł z nami przez cały 
dzień).  
 Następnego dnia Wiara i 
Światło przygotowała Mszę św. 
w kościele parafialnym w La Ro-
che-sur-Yon. Kiedy wracaliśmy z 
kościoła, mieliśmy czas, aby po-
gawędzić z parafianami i jeszcze 
raz mieliśmy okazję, by zapre-
zentować się wszystkim.  
 Chciałbym podzielić się 
świadectwem Marie-France, 
która spędziła jeden dzień ma-
szerując z Wiarą i Światłem.  
 „W środku trasy znala-
złam się na końcu grupy. Wiał 
gwałtowny wiatr, który czasami 
prawie zatrzymywał nas w mar-
szu. Żołędzie spadały z dębów. 
Niektóre z nich uderzały nas, 
więc zasłanialiśmy się peleryna-
mi przeciwdeszczowymi. Na-
stępnie przejaśniło się. Przez 

Relacja 
Vendée obchodzi dwudziestolecie  
Wspólnota Wiara i Światło zaczęła działać w Vendée (zachodnia Francja) w 1995 r. Aby 
świętować swoje dwudziestolecie, pięć wspólnot z tej diecezji zorganizowało wielkie, 
widowiskowe obchody i ustawiło bardzo wysoko poprzeczkę. Wzorując się na l’och tour de 
France z udziałem joëlettes [specjalne wózki inwalidzkie na jednym kole, z dyszlami z przodu i 
z tyłu – przyp. tłum.], podjęły decyzję, aby zorganizować wyprawę w regionie Vendée. 

C elem było świętowanie 
dwudziestych urodzin, ta 

celebracja nie mogła być skrom-
nym wydarzeniem, ograniczo-
nym jedynie do lokalnych wspól-
not. Istniała potrzeba odnowy 
Wiary i Światła w Vendée. Wiara 
i Światło potrzebowała otwarcia 
się i bycia zauważoną, potrzebo-
wała wyruszyć w drogę, aby spo-
tkać tych wszystkich, którzy 
oczekiwali na naszą dobrą i ra-
dosną nowinę; wszystkich tych, 
którzy pozostają zbyt samotni w 
obliczu niepełnosprawności i 
którzy potrzebują poznać, że 
radość przyjaźni jest żywa w na-
szych wspólnotach.  
 Usłyszałem o tym projek-
cie w listopadzie 2014 r. Osoby, 
z błyskiem w oczach, chciały zro-
bić wszystko, co w ich mocy, aby 
przedsięwzięcie zakończyło się 
sukcesem. Obiecałem przybyć i 
przyłączyć się do nich na dro-
gach Vendée. Tak więc uczestni-
czyłem w ostatnim etapie z 
Chauché do Les Essarts, a na-
stępnego dnia w dziękczynnym 
świętowaniu w La Roche-sur-
Yon.  
 Ten ostatni odcinek był 
bez wątpienia cudownym do-
świadczeniem, tak samo jak 
wszystkie pozostałe etapy w 
czasie tego dwutygodniowego 
marszu. Na twarzach i w sercach 
gościła radość (a także odrobina 
zmęczenia u tych, którzy uczest-
niczyli od początku). Towarzy-
szyła nam grupa młodych kandy-
datów do bierzmowania, dla 
których kontakt z ludźmi z upo-
śledzeniem umysłowym stano-
wił doskonały sposób przygoto-
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Dary Yuriko 
Yasuhiro Hattori był wicekoordynatorem w Japonii. Zmarł 4 lipca. Napisał to świadectwo o 
swojej starszej córce, Yuriko. Jesteśmy szczęśliwi mogąc je opublikować i oddać mu hołd.  

sielibyśmy później sprzątać ten bałagan… Zaczą-
łem myśleć, że jedynym celem Yuriko było spra-
wienie, abym cierpiał, a nawet, żebym ją zniena-
widził. Jednak moja żona zareagowała inaczej. 
Czerpała ona siły z myśli o tym, że Yuriko była 
piękna i poświęcała się, zabierając ją do szpitala i 
do logopedy. Widząc moją żonę, zdałem sobie 
sprawę, jak mocno matka kocha dziecko, które 
urodziła. Dla Yuriko matczyna miłość była jej je-
dyną deską ratunku. 

 Chociaż wstydziłem się tego, począwszy od 
czasu przedszkola aż do szkoły średniej dla niewi-
domych, codziennie zaprowadzałem Yuriko na 
przystanek autobusu szkolnego przy głównej uli-
cy. Pewnego dnia zaczęła ona głośno płakać, rzu-
ciła się na ziemię, a ja nie mogłem jej uspokoić. 
Wokół nas zaczął gromadzić się tłum, a ja myśla-
łem, że spalę się ze wstydu. Uderzyłem ją i odcią-
gnąłem siłą z tego miejsca. Taka sama sytuacja 
miała miejsce kilka razy… Pewnej nocy, po takim 
właśnie dniu, obserwowałem Yuriko, która spała 
niewinnie przy moim boku, ssąc kciuka. Nagle, ni 
z tego ni z owego, łzy zaczęły płynąć mi po twarzy 
i moje serce ścisnęło się z żalu. Ona chciała mi coś 
powiedzieć.  

 Pomału oświeciło mnie, że mój wstyd to 
był mój problem, a nie problem Yuriko, która była 
niewidoma, niepełnosprawna umysłowo i nie 
mówiła. Nawet gdybym ją uderzył, nie byłbym w 
stanie jej zmienić. Yuriko to Yuriko. Jeśli ja mam 
swój świat, to Yuriko ma swój, nawet jeżeli ja nie 
mogę go pojąć, zrozumieć. Yuriko sprawiła, że 
uświadomiłem sobie brzydotę mojego serca, któ-
re próbowało przenieść moją odpowiedzialność 
za mój wstyd na nią. 

 To doświadczenie nauczyło mnie, żeby nie 
martwić się za bardzo o moją pozycję, moje po-
mysły i moją reputację, ponieważ rezultat byłby 
odczuwany przez biednych i słabych ludzi. Zrozu-
miałem, że nie mogę zachmurzać swojego serca, 

J estem z Jokohamy. Mamy dwie córki. Moja 
starsza córka Yuriko (35 l.) jest całkowicie nie-

widoma, niepełnosprawna intelektualnie i nie 
mówi. Dzisiaj spojrzę wstecz na te 35 lat, które 
przeżyłem z Yuriko i spróbuję opowiedzieć wam o 
tym, co od niej otrzymałem. 

 Dziesięć miesięcy po narodzinach Yuriko 
dowiedzieliśmy się, że ma ona raka oczu. Spędziła 
dwa miesiące w szpitalu, ze swoją mamą czuwa-
jącą przy łóżku. Od tamtego czasu siedem lat za-
jęło mi zaakceptowanie Yuriko jako mojej córki. 
W ciągu tych lat, podczas jej każdych urodzin, 
zastanawiałem się, czy jest co świętować.  

 Gdy lekarz powiedział mi, że należy natych-
miast usunąć jej oczy, byłem zszokowany. Poczu-
łem ogromną złość. Pomyślałem o tym, żeby dać 
jej umrzeć. 

 Zostałem ochrzczony, gdy studiowałem na 
uniwersytecie. Zrobiłem to raczej z ciekawości niż 
z powodu wiary. Dlatego tuż po ukończeniu stu-
diów, oddaliłem się od Kościoła. Jest taki frag-
ment w Piśmie Świętym: urodził się niewidomy, 
aby się na nim objawiły sprawy Boże (Jan 9, 3). 
Gdy przeczytałem ponownie ten urywek Ewange-
lii, przestraszyłem się siebie. Nie wiem, o jakie 
sprawy Boże dokładnie chodzi, ale uczestniczy-
łbym w nich, i bałem się Nieba, które postrzega-
łem jako królestwo niedostępne dla człowieka. 

 Operacja została przeprowadzona, kształt 
twarzy mojej córki zmienił się kompletnie. „Ta 
dziewczynka to nie Yuriko! Ta dziewczynka to nie 
Yuriko!” – ta myśl ciążyła mi na sercu i sprawiła, 
że ukrywałem córkę przed wzrokiem innych ludzi. 

 Yuriko zmieniła także swój rytm dobowy 
dnia i nocy. Oznaczało to, że moja żona i ja mu-
sieliśmy czuwać na zmiany aż do rana. Gdybyśmy 
zasnęli, ona mogłaby zamoczyć swoje łóżeczko 
albo zabrudzić pokój ekskrementami, a my mu-

Świadectwo 
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ale sprawiać, żeby było czyste, niczym nie prze-
słonięte. Od tej chwili Yuriko zamieszkała w mo-
im sercu. Zabrało mi to siedem lat, ale dzięki te-
mu doświadczeniu przejrzałem i pozbyłem się 
maski pretensjonalności i szacowności, którą nie-
świadomie nosiłem przez zbyt długi czas. To był 
początek nowej relacji z Yuriko. Ona wciąż uczyła 
mnie wielu rzeczy. Ale jej sposób nauczania nie 
jest łatwy. 

 Jak już wcześniej wspomniałem, każdego 
ranka zabierałem Yuriko na przystanek autobusu 
szkolnego. Yuriko szła bardzo wolno. To była co-
dzienna walka, żeby być na przystanku na czas. 
Po odprowadzeniu jej, musiałem jechać do pracy 
zirytowany i sfrustrowany. Zdecydowałem, że 
będziemy wychodzić z domu 30 minut wcześniej. 
Ta codzienna rutyna była dla mnie trudna. Przy-
zwyczajałem się do niej powoli, aż stała się ła-
twiejsza do zniesienia. 

  Yuriko może się gwałtownie zatrzymać i 
nie ruszyć dalej. Nie ciągnę jej już za rękę, ale sto-
ję razem z nią, wytężając słuch i rozglądając się 
uważnie dookoła. W takich chwilach odkrywam 
śpiew ptaka albo szczekanie psa lub też może 
odległy dźwięk pociągu. Może to także być mały 
kwiatek wiosną na poboczu drogi. Odkryłem za-
pach kwiatów unoszący się w powietrzu. Wcze-
śniej żyłem w świecie, który był czarno-biały. Tyl-
ko przez to, że jestem z Yuriko, zostałem wcią-
gnięty w świat pełen barw. Ten poranny czas z 
Yuriko, który był dla mnie ciężką do zniesienia 
porą dojazdu do szkoły i pracy, zmienił się w naj-
cenniejszy czas wspólnoty ojca z córką.  

Zrozumiałem, że „bycie z”, „spacerowanie z” 
oznacza opuszczenie mojego świata i wejście do 
świata tej drugiej osoby. 

 Yuriko, która nie mówi, która może być 
traktowana jako bezwartościowa i niezdolna do 
wniesienia czegokolwiek, to właśnie ona zmieniła 

Pan Hattori w Lourdes w 2008 roku  

mój upór. Doprowadziła mnie do największej 
łaski: wiary, i nauczyła mnie, jak żyć jako praw-
dziwa istota ludzka. 

YASUHIRO HATTORI 
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Świadectwo 

G ratulacje dla ekipy za piękne 
"Drogowskazy" 2014- 2015 z wieloma hi-

storiami, które zafascynowały nas i napełniły 
radością. Nauczyliśmy się wiele od misjonarzy 
radości, zwyczajnych ludzi, jak Pier Giorgio Fras-
sati, student, zmarły w swojej młodości. Umiał 
tak pięknie dzielić się radością życia. W jego po-
grzebie uczestniczyły setki ludzi. Współpracował 
z wieloma organizacjami charytatywnymi i bar-
dzo poruszał serca. 
 Ojciec Aleksander Mień, rosyjski kapłan 
prawosławny, z pochodzenia Żyd, ze swą „wiarą 
dziecka”, który został zabity przez komunistów. 
Nazywamy go ojcem "pieriestrojki" i nawet napi-
sałem poemat na jego cześć.  
 Siostra Emmanuelle, która porzuciła boga-
te i znużone uczennice, aby pracować w Egipcie 
wśród slumsów i która stworzyła szkoły, kliniki i 
przedszkola.  
 Pani Cicely Saunders, która rzeczywiście 
zainicjowała służbę paliatywną na całym świecie.  

Król Baudouin z Belgii, bezdzietny, który 
stał się odważnym przeciwnikiem aborcji, nawet 
jeśli to utrudniało jego relacje z rządem. Jedno-
cześnie pomagał prostytutce odnaleźć „drogę 
prawdziwego życia”.  
 Martin Luther King i Ojciec Oscar Romero, 
który został zabity przez milicję w San Salvador 
podczas rządów terroru. We wspólnocie osoby 
niepełnosprawne zaskoczyły nas głębokim zrozu-
mieniem tych historii życia. One także są ofiara-
mi niesprawiedliwości jak wielu z tych misjona-
rzy radości, tak dobrze wybranych.  
 Lekarz japoński Takashi Nagai, który pota-
jemnie stał się chrześcijaninem. Przeżył dramat 
bomby atomowej, który dotknął Nagasaki w 
1945 i odnalazł zwęglone kości swojej żony Mi-

dori obok jej różańca. Nazywał swój dom 
„Nyodoko”, co oznacza „Będziesz miłował swoje-
go bliźniego jak siebie samego”. 
 Jerzy Popiełuszko, duszpasterz polskiej 
Solidarności, który był zastraszany, poniżany i 
karany w specjalnej jednostce wojskowej dla 
kleryków, nastawionej na zniechęcenie semina-
rzystów do wypełniania powołania. Później zo-
stał zamordowany przez komunistycznych funk-

Podziękowanie  
    z Afryki Południowej 

Wspólnota „Maryvale” z Johannesburga bardzo polubiła „Drogowskazy” z ubiegłego roku - 
„Misjonarze radości”. Odpowiedzialny, Heidi Papadopoulos-Pienaar, wyjaśnia nam z 
entuzjazmem, dlaczego. Podziękowania kierowane są do Ghislaina du Chéné za medytacje i do 
ekipy słoweńskiej, która opracowała propozycje praktyczne.  
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cjonariuszy. Dobrze zrozumieliśmy jego słowa: 
„Zło dobrem zwyciężaj”. Nie oddawać zła za zło, 
nawet jeśli jest to trudne. Dobro jest potężniej-
sze.  
 Karol Lwanga, który w wieku 21 lat został 
spalony z 25 innymi chrześcijanami, w tym angli-
kanami, w królestwie Buganda (obecnie na połu-
dniu Ugandy). Karol katechizował i potajemnie 
ochrzcił pięciu spośród towarzyszy męczenni-
ków. Trzynastoletni chłopiec, Kizito, który został 
z nim spalony, poprosił go, aby trzymał go za 
rękę, by mniej się bał. Ci młodzi męczennicy są 
wzorami jedności. Z pomocą Ducha Świętego 
przeżyli ekumeniczny pokój. Jako ruch ekume-
niczny również staramy się być znakami jedności. 
Karol i Kizito zostali wybrani jako misjonarze 
Wiary i Światła.  
 Inne dwie wielkie kobiety, bardzo ludzkie, 
to Marta Robin, która była przykuta do łóżka 
przez większą część swojego życia, ale która 
przyjęła i wspierała poprzez swoją modlitwę po-
nad 100 000 osób. Jest ona założycielką Foyer de 
Charite (Ogniska Miłości), które proponują du-
chowe rekolekcje. Nadal można modlić się w 
pokoju Marty w Châteauneuf de Galaure. 
 Marie-Hélène Mathieu, współzałożycielka 
Wiary i Światła, poprosiła Martę w 1968 roku, 
aby modliła się za nasz Ruch. Marta odpowie-
działa: „Trzeba iść dalej, będę się za was modlić”. 
Marta była matką chrzestną małego chłopca ka-
nadyjskiego, który miał Zespół Downa. Georges-
Michel zmarł w wieku trzech lat. Wiedziała, że te 
dzieci były odrzucane, a tak bliskie sercu Jezusa. 
Marie-Hélène spotykała Martę każdego roku i 
mówiła, że wiele łask otrzymanych w Lourdes 
dokonywało się za jej pośrednictwem, podobnie 
jak rozwój Wiary i Światła w świecie, który był 
dużo większy niż można sobie wyobrazić. 
 Wreszcie Lucia Dos Santos, która widziała 
Dziewicę Maryję w Fatimie w 1917 roku, 13 dnia 
każdego miesiąca, z Franciszkiem i Hiacyntą, gdy 
byli dziećmi. Dziewica przybierała postać młodej, 
rozmarzonej kobiety, siedzącej na gałęzi dębu. 
Ta sytuacja podobała się osobom niepełno-

sprawnym. Niektórzy przypominali sobie, że pró-
bowali wejść na drzewo; inni chcieli opuścić swój 
wózek inwalidzki, aby także się wspiąć. Dziewica 
poprosiła nas: „Odmawiajcie różaniec każdego 
dnia, aby był pokój w świecie i zakończyły się 
wojny”. Wiemy, że zbyt wiele osób dzisiaj wzbo-
gaca się dzięki wojnom. Wojna jest naszym nie-
przyjacielem. Dzieciom z Fatimy zostały przeka-
zane tajemnice. Ostatnia był taka, że Jan Paweł II 
zostanie świętym i Najświętsza Panienka zmieni 
bieg kuli przeznaczonej dla niego. Ta kula została 
włożona do korony figury Pani z Fatimy. 
 Mamy poczucie jakbyśmy już znali te oso-
by... Osobiście często powracam do tych 
"Drogowskazów" i czytam je znowu. 
 
W imieniu wszystkich z Afryki Południowej, dzię-
ki!  
 

Heidi Papadopoulos-Pienaar  
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Spacerując z Franciszkiem 

A rchidiecezja Waszyngtońska w czasie wizyty 
papieża Franciszka w USA zapoczątkowała 

inicjatywę nazwaną „Spacerując z Franciszkiem”. 
Dla mnie „spacerując z Franciszkiem” nie odnosi 
się tylko do momentu przyjazdu papieża, ale jest 
to długa podróż przez życie. Papież Franciszek, 
namiestnik Jezusa Chrystusa, jest żywą 
manifestacją Boga we współczesnym świecie i 
zaprasza nas wszystkich, abyśmy odpowiedzieli 
na wołanie Boga, który wzywa nas do bycia 
pełnymi miłosierdzia, współczucia i miłości. 
Papież przypomina, iż należy sprawiedliwie 
panować nad Bożymi stworzeniami. 
 Widok papieża, na żywo, podczas parady 
23 września w Waszyngtonie był poruszającym 
przeżyciem! Nie potrafię ubrać tego w 
odpowiednie słowa, ale tamtego dnia 
zobaczyłam samego Jezusa. Każdy wyraz 
uprzejmości, który papież okazywał, wszędzie 
gdzie tylko się pojawił, ciągle tkwi w mojej 
pamięci. Zupełnie jak Jezus. 
 Jednakże to, co najbardziej zapisało się w 
mojej pamięci, to wizyta papieża Franciszka w 
moim kraju, na Filipinach. Właśnie tam okazał on 
miłość i współczucie moim ludziom; pomimo 
silnej wichury i deszczu spotkał się z nimi, 
pokazując tym samym, jak bardzo troszczy się o 
ofiary tajfunu Yolanda. Kiedy tak na niego 
patrzyłam, jak stał w swoim papamobile i bez 
zmęczenia, bez ustanku machał, uśmiechał się, 
całował dzieci i błogosławił ludzi, którzy stali 
wzdłuż ulicy, zastanawiałam się skąd 78-latek 
czerpie tyle energii. Wyciągając ręce ku ludziom, 
nigdy się nie męczy. I właśnie dlatego modlę się 
o jego zdrowie. To, że jest naszym papieżem, to 
błogosławieństwo.  
 Moją odpowiedzią na wezwanie papieża 
jest przynależność do wspólnoty Wiara i Światło. 
Głęboko wierzę, że poprzez zaangażowanie i 
życie tym, co Wiara i Światło wyznaje, 
mianowicie, iż Bóg kocha każdego z nas, biorę 
udział w przemianie naszego świata. Kiedy 
znajduję Boga w osobach, które spotykam, 
odczuwam potrzebę, aby troszczyć się o nie i 
akceptować je. Będąc częścią tej dużej rodziny, 
która obejmuje 80 krajów, chcę pozostawać w 
komunii, modlitwie i przyjaźni z ludźmi z różnych 

zakątków świata , którzy wyznają różne religie. 
Tolerancja religijna, wzajemny szacunek i 
jedność – do tego wzywa papież Franciszek. 
 Po słowach papieża Franciszka: „Nie 
zniechęcajcie się wyzwaniem lub trudnościami, 
które napotykacie…Nie powinniście nigdy 
wstydzić się swoich tradycji… Jesteście także 
wezwani do tego, aby owocnie przyczyniać się do 
życia wspólnoty, w której jesteście”, moja dusza 
przebudziła się! Nie chcę być samotna i pragnę 
wyjść z własnego cienia, więc zaangażowałam się 
jako wolontariuszka w domu dla starszych i 
bezdomnych. Myślę także o założeniu wspólnoty 
Wiara i Światło w mojej parafii. Modlę się do 
Boga o siłę, aby ten ogień, który jest we mnie, 
nadal się tlił. Myślę, że moje życie będzie 
bardziej znaczące, kiedy będę służyła Bogu przez 
innych ludzi. 

Macel Raymundo  

Dziewięć godzin oczekiwania…  

Dzięki temu policjantowi, który 
poprosił wysokiego chłopaka 
stojącego przede mną, aby się 
posunął, mogłam zobaczyć 
papieża…  

Świadectwo 



23 

 

Kącik poetycki 
Pierwszy obóz 
Kiedy po raz pierwszy przybyłeś                                
Na obóz Wiary i Światła, 
Mogłeś zadawać sobie pytanie 
Jak to działa? 
 
Powoli się oswajasz,  
Poznajesz ludzi, z którymi tam będziesz, 
Swojego towarzysza, 
O którego będziesz się troszczyć. 
Cierpliwość będziesz mieć  
Do częstego powtarzania 
Tych samych rzeczy, delikatnie, 
Unikając złoszczenia się. 
 
Wraz z upływem dni poczujesz 
Zmęczenie, które tam jest, 
Ale wciąż będziesz iść naprzód,  
Dla radości jaką otrzymujesz. 
 
Światło w Tobie rozbłyśnie,  
I źródło, które wytryśnie  
Nigdy nie przestanie płynąć, 
Jeśli go nie zatrzymasz. 
 
Poprzez drugiego, którego zobaczysz, 
Całe bogactwo, jakie posiada, 
I czym chciałbyś się podzielić 
Z tymi wszystkimi, których napotkasz! 
 
 
Christine 
Prowincja “France Loire Rhône Auvergne” 

Polne kwiaty 
Nasza wspólnota Wiara i Światło 
Przystraja się polnymi kwiatami.  
Szukając imienia  
I rozważając znaczenie 
Naszego braterstwa 
Ulegliśmy  
Czarowi polnych kwiatów. 
 
Wszystkie zwyczajne i pozostawione  
Opatrzności, 
Wszystkie radosne zdobią łąki, 
Mocne i delikatne, 
Głęboko zakorzenione  
W ziemi 
Pozwalają zrywać się 
Dziecięcym rączkom. 
 
Polne kwiaty  
Mówią do nas o Bogu 
O Jego obfitości, ochronie i radości. 
Polne kwiaty mówią nam o życiu, 
Jego niespodziankach, sile i nadziei. 
Polne kwiaty przypominamy 
Przez nasze porzucenie 
Bożej miłości, 
Przez naszą prostotę i naturalność 
Przed naszymi braćmi. 
 
Wieczne polne kwiaty 
Pokonują uprzedzenia  
I wartości społeczne. 
Polne kwiaty zawsze są  
Jak Boży znak 
W sercu świata.  
To imię woła nas  
Do nawrócenia  
Czy przestaniemy chcieć stawać się  
Najpiękniejszymi różami w świecie 
I pozwolimy  
Jaskrom  
Które Bóg zasiał w naszym sercu 
Zakwitnąć. 
 
Johanne David 
Wspólnota „The wild flowers”, Giteneau 
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Album rodzinny 
Janice i Peter Hellens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radość babci 
 

Berit Keszei, Koordynator Pro-
wincji „Northern Li-
ghts” („Światła Północy”), zo-
stała szczęśliwą babcią małej 
Irmy, urodzonej 30 lipca. Cu-
downe dziecko!  

Witamy!  
 

Uliana Roj (Ukraina) i Kirt 
Bromley (USA) zostali miano-
wani Wicekoordynatorami 
Międzynarodowymi. Uliana 
zastąpi Kristinę (patrz str. 2). 
Będzie towarzyszyć prowin-
cjom: „Between the Se-
aas” („Między morzami”), 
„Danube” („Naddunajska”) 
i „Ukraina”. Natomiast Ann 
Emmott będzie dodatkowo 
towarzyszyć prowincji 

Święto dla Janice!  
  
Oto fotografia bardzo szczęśli-
wej Janice! Uroczystość zorga-
nizowano, by wyrazić jej po-
dziękowanie za wieloletnie 
przewodzenie wspólnocie 
„Saint Anne” z Sandbeds 
(północna część Wielkiej Bryta-
nii). Była szczęśliwa przyjmując 
wszystkie prezenty i kartki. 
Szczęśliwa – uczestnicząc w 
pięknej Mszy św. tego popołu-
dnia. Szczęśliwa – widząc całą 
miłość, którą mamy dla niej, 
nie tylko tego dnia, ale przez 
wszystkie te lata. Jest szczęśli-
wa, bo wspólnota będzie pro-
wadzona przez Penny i An-
drew. Wy wszyscy, którzy nie 
mogliście być wtedy z nami 
osobiście, byliście w naszych 
myślach i modlitwie.  

„Northern Lights” („Światła 
Północy”) oraz dotychczaso-
wym UK North i UK South 
(Wielka Brytania – Północ i 
Południe). Kirt zastąpi Freda 
Seagren'a (patrz str.10) i bę-
dzie towarzyszyć prowincjom 
USA i Kanady.  
 
Uliana, Kirt, Kristina, Ann i Fred 

– dziękujemy! 
Szczęśliwej podróży!  

Uliana 

Kirt z żoną Hildą 

Nowe wspólnoty 
 

 Druga wspólnota w Ni-
karagui 

 2 we Francji (Ars i Lam-
besc) 

 1 w Australii 
 Pierwsza w Londynie 
 1 w Medjugorje (Bośnia i 

Hercegowina) 

Stefano di Franco 
 

Z głębokim żalem dowiedzie-
liśmy się o przejściu do Boga 
naszego dobrego przyjaciela 
Stefano, byłego Koordynato-
ra Prowincji „Kimata”  
(centrum Włoch, Cypr i Gre-
cja). Zmarł w niedzielę, 22 
listopada. Łączymy się z jego 
rodziną i przyjaciółmi w głę-
bokim współczuciu i nadziei. 
Poświęcimy jego osobie kilka 
stron naszego następnego, 
wiosennego numeru.  
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Pan Hattori 

Czwartego czerwca, w sobotę, 
walka Pana Hattori z chorobą 
dobiegła końca. W ostatni 
weekend, niedaleko góry Fu-
dżi, mieliśmy spotkanie zespo-
łów koordynujących. Byliśmy 
zaledwie 100 km od jego mia-
sta Yokohama i mogliśmy go 
odwiedzić. Słuchał bardzo 
uważnie tego, co mówiłem o 
naszym spotkaniu i komento-
wał z wysiłkiem. Oddychanie 
sprawiało mu ból, jednak nie 
narzekał. Razem z jego żoną 
uczestniczyliśmy wszyscy we 
Mszy św. sprawowanej przy 
jego łóżku. Oboje wyrazili swo-
ją wdzięczność z powodu po-
znania wspólnoty Wiara i 
Światło i dostrzeżenia znacze-
nia niepełnosprawności ich 
córki Yuriko (patrz str. 18). 
 
Proszę was o modlitwę, 
zwłaszcza za jego żonę i córki, 
Yuriko i Mariko. 
 
Niech spoczywa w pokoju, w 
obecności wielkiej Miłości, 
która - jestem tego pewien - 
powitała go z otwartymi ra-
mionami.  

ojciec Ludo Ibaragi 
Kapelan Japonii 

Pan Yasuhiro Hattori i ojciec Ludo  

Dimph Kivits 
 

30 września z wielkim poko-
jem serca zmarła nasza droga 
przyjaciółka Dimph. Jestem 
smutna, a jednocześnie bardzo 
szczęśliwa, ponieważ weszła 
ona teraz do radości Pana. 
Była założycielką Wiary i Świa-
tła w Holandii. Jestem dozgon-
nie wdzięczna, że ją znałam. 

Była bardzo cenna dla nas 
wszystkich we wspólnocie 
Wiara i Światło i dla mnie oso-
biście również! 

Hetty Gommans 
Koordynator Prowincji „Heart 

of Europa” („Serce Europy”) 

Alfredo Souto Neves 
 

5 września 2015 r. przeszedł 
do Ojca Alfredo, filar wiary i 
nadziei dla swojej rodziny i dla 
nas wszystkich ze wspólnoty 
Wiara i Światło w Portugalii. 
Zabrała go choroba, nie naru-
szywszy jednak jego wiary ani 
miłości do swoich ludzi. Zmarł 
otoczony rodziną, przy żonie 
Zeca i dzieciach. Modląc się z 
nimi, był jednocześnie otoczo-
ny także naszymi modlitwami - 
tu w Portugalii i przez tych na 

całym świecie, którzy wiedzieli 
o jego cierpieniu. Pozostawił 
po sobie posługę pełną otwar-
tości, mądrości, pokory, wiel-
koduszności i miłości, która 
nim kierowała - miłości do Je-
zusa i innych w Jego Imię. Ze 
swoją żoną Zecą był drugim 
Krajowym Koordynatorem 
Portugalii, a później przez lata 
oboje byli Wicekoordynatora-
mi Międzynarodowymi jako 
para. Poruszył wiele osób w 
Portugalii. Jako para pomogli 
w rozwoju ruchu również w 
Ameryce Południowej i Afryce, 
gdzie ich niestrudzone wysiłki 
wydały wiele owoców.  
 Niech spoczywa w Panu 
i niech Pan wspiera jego rodzi-
nę. Niech pomaga nam uczyć 
się służyć w najmniejszej rze-
czy wielkodusznie i z miłością, 
jak to zwykle robił, ze swoją 
rodziną, którą również angażo-
wał i zachęcał do posługi. 

 
Alice Cabral i Olga Grilo 

Była i obecna Koordynator dla 
Portugalii  

Alfredo 

Dimph 
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 Niestety, zaobserwowa-
liśmy, że niektóre z naszych 
wspólnot w La Reunion po-
trzebują rzeczywistego odno-
wienia. Jesteśmy przekonani, 
że nasze wspólnoty odpowie-
dzą na prawdziwą potrzebę, 
jednak często jesteśmy zbyt 
nieśmiali, by coś zasugerować 
i dawać świadectwo. 
 W tym roku stawiam 
wszystkich przed misją zapro-
szenia ludzi z upośledzeniem 
umysłowym, ich rodzin i przy-
jaciół do przyłączenia się do 
jednej ze wspólnot Wiary i 
Światła w La Reunion: 
„Epiphany”, „Holy Family”, 
„The Beatitudes” lub „Hope 
and Life”. 
 Wszyscy musimy wziąć 
udział w tym wyzwaniu. Oto 
moja nadzieja na ten rok. 
 
Życzę wam dobrego nowego 
roku.  

W przyjaźni. 
Ojciec Thomas de Gabory, OP  

List do kuratorów parafii oraz wszystkich 
członków wspólnot diecezji Reunion  

 
Jesteśmy szczęśliwi mogąc opublikować ten wspaniały list od ojca 
Thomasa de Gabory, kapelana diecezji w Ile de la Reunion, dla 
Wiary i Światła. Cóż to za dobra inicjatywa, przemawianie do 
wszystkich kapłanów diecezji w ten sposób! Model do 
naśladowania…  

Drodzy przyjaciele, 
 
Wokół ludzi z upośledzeniem 
umysłowym są rodzice, bracia, 
siostry, przyjaciele i kapelani; 
wspólnoty Wiary i Światła są 
wzywane, by budować więzi 
przyjaźni i bliskości pomiędzy 
nami. 
 Chciałbym, aby ten rok 
szkolny 2015/2016 był 
„rokiem trzymania się za rę-
ce”” dla każdego z nas z osob-
na i dla naszych wspólnot. Jest 
to sugerowany temat prze-
wodni tego roku. Ręce są po 
to, by dawać, brać oraz otrzy-
mywać. 
Branie w swoje ręce oznacza 
szukanie tego, czego się po-
trzebuje: czasu, przyjaźni i ra-
dości. 
Dawanie swoimi rękoma to 
dawanie tego, czego inni po-
trzebują: czasu, przyjaźni i ra-
dości. 
Otrzymywanie na ręce ozna-
cza zgodę na branie tego, co 
druga osoba chce nam dać. 
To godzenie się na bycie ko-
chanym przez tego, który jest 
najbardziej delikatny, najbar-
dziej wrażliwy i najmniejszy. 
To poznanie, że potrzebuję 
drugiego człowieka, że muszę 
coś od niego otrzymać, kimkol-
wiek on jest. 
 Musimy poinformować 
jak największą ilość ludzi, że 
przyjaźń z najmniejszymi jest 
źródłem wspólnoty i intymno-
ści z Jezusem. 

Biskup Blanchet 

Na początku wakacji wraz z 
członkami wspólnot Francji 
Centralnej przeżyłem napraw-
dę wspaniały czas, kiedy 
uczestniczyliśmy w Belfort w 
święceniach biskupich ks. Do-
minique Blanchet, byłego ka-
pelana naszej prowincji. Była 
to oczywiście bardzo porusza-
jąca uroczystość, ale przede 
wszystkim pełna naszej rado-
ści w Bogu oraz braterskiej 
miłości i nadziei pokładanej w 
misji, którą Pan powierzył Do-
minique i powierza każdemu z 
nas, gdziekolwiek jesteśmy. 
Raz po raz jesteśmy wzywani, 
by służyć Bogu poprzez na-
szych najsłabszych braci. Mo-
żemy przyjąć zawołanie, które 
wybrał Dominique: „Raduj się 
w Panu” (Ps 37). 
W przyjaźni, 

M. i C. Geffard                                 
Koordynatorzy Prowincji  

Francja Centralna 

Wskazówki redakcyjne: 
 Ghislain du Chéné 
Redaktor naczelny:  
 Corinne Chatain  
Tłumaczenie na język polski:  
 Aleksandra Boguska 
 Beata Breiter 
 Marzena Dybkowska 
 Agnieszka Karlikowska 
 Izabella Słomkowska-Malinowska 
 Joanna Szubstarska 
 Magdalena Ściślicka 
 Katarzyna Wiśniewska 
 Dorota Wlazło 
 Katarzyna Wrona  
Koordynator polskiej wersji:  
 Sylwia Kowalczyk  
Skład polskiej wersji:  
 Maja Lisowska  
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Chcesz dokonać darowizny? 

W kilku prowincjach/krajach Wiara i Światło 
jest rozpoznawanym i zarejestrowanym 
stowarzyszeniem charytatywnym. Na 
przykład we Francji masz prawo do 
odliczenia od podatku każdej darowizny. 
Sprawdź, czy jest to możliwe w Twojej 
prowincji.  
 

Dotacje online: www.faithandlight.org 

Międzynarodowa solidarnośćć 

Projekty do wsparcia 

 Sesja formacyjna w Zambii, styczeń 2016: 2 000 euro 
 Zgromadzenie Prowincji „Rainbow” („Tęcza”), kwiecień 2016: 1 500 euro 
 Wsparcie wspólnot w Syrii: 2 000 euro 
 ŚDM w Krakowie: 1 500 euro 

 

Na co Wasze datki zostały wykorzystane od września?  

 „Colors of Asia („Kolory Azji”) (Malezja, Pakistan, Filipiny, Singapur) i „Light of the Orient („Światło 
Orientu”) (Korea Południowa, Hong Kong, Japonia , Tajwan), sesja formacyjna dla odpowiedzialnych, 
Tajwan, czerwiec 2015: 1 920 euro (zob. str. 4) 

 „Egypt Centre” („Egipt Centrum”), wakacyjne obozy dla wspólnot, lato 2015: 1 000 euro 
 Africa West (Afryka Zachodnia): sesja formacyjna dla wspólnot z Wybrzeża Kości Słoniowej, 

Burkina Faso, Togo, Beninu, Nigerii i Kamerunu, w Beninie, wrzesień 2015: 22 000 euro (zob. str. 14) 
 Wsparcie dla Syrii, aby wspólnota mogła się spotkać: 1 300 euro 
 „Bridge of Friendship” („Most Przyjaźni”) (Brazylia Południowa, Argentyna, Paragwaj), sesja 

formacyjna dla odpowiedzialnych, Argentyna, listopad 2015: 1 115 euro 

 3-5 grudnia, spotkanie Międzynarodowej Rady Zarządzającej, Konstancin-Jeziorna (Polska) 
 4-6 grudnia, rekolekcje w La Ferme dla wspólnot francuskich, prowadzone przez Jean’a Vanier 
 5-8 grudnia, spotkanie Międzynarodowego Zespołu Koordynującego, Konstancin-Jeziorna (Polska) 
 16-17 stycznia, Rada Prowincji „Iberatlantic” (Hiszpania Zachodnia, Gibraltar) 
 23-24 stycznia, Spotkanie Prowincji „France Centre”, Doué la Fontaine 
 29-31 stycznia, Rada Prowincji „Canada East”, Montreal 
 30 stycznia, bal Wiary i Światła na Słowacji, Nitra 

Agenda międzynarodowa 

Spotkanie wsplnoty, Aleppo, Syria, wrzesień 2015 



28 

 

 

List Marie-Hélène 
 
15 minut dla Boga 
 
 

spokój i myślą metodycznie. Są jak kalkulatory, 
które wiedzą, jak zaplanować swój dzień. Są tak 
precyzyjni, że nie mają miejsca na przerwę, która 
pomaga zregenerować siły, odnaleźć prawdziwe 
Ja wewnątrz siebie, żyją nakierowani na 
zewnątrz. 
 
 Chcemy być niemądrzy? I ciężko nam w 
coś uwierzyć? Czy nasza wiara ma być mniejsza 
od ziarna kukurydzy? Czy nie jesteśmy w stanie 
uwierzyć w to, iż Bóg nas nie zawiedzie, nawet 
jeśli poświęcimy Mu kwadrans? 
 
 15 minut!.. Biorąc kalkulator do ręki, 
możemy policzyć, że kwadransów jest około 
setki, dokładnie 96. To bez znaczenia. 
 Jednakże wierzymy, że czas poświęcony na 
codzienne obowiązki się opłaca, a czas modlitwy 
i zadumy - to czas stracony. To jak wiara 
odwrócona do góry nogami…  
 
 Doświadczenia pokazują, że jeżeli ze 
spokojem zaczniesz poświęcać Bogu czas, 
niewytłumaczalnie, dni będą lepiej zaplanowane, 
a pracę wypełni światło. Ponieważ wierzymy, że 
żyjemy najpierw dla Boga, nasze życie z Nim 
stanie się lepsze. 

 
 „Beze mnie, nic nie zrobicie”, mówi nam 
Jezus. W teorii wierzymy. Teraz czas pokazać to 
w praktyce. Po raz pierwszy! Jutro rano… 

M ama pięciorga dzieci (jednym z nich jest 
niepełnosprawny André) napisała do 

mnie: „Zawsze sobie powtarzam, że powinnam 
znaleźć każdego dnia trochę czasu na modlitwę. 
Z drugiej strony zauważyłam, że to niemożliwe, 
ponieważ od momentu wstania z łóżka do 
momentu zasypiania moje życie to wyścig z 
czasem. Jeżeli znajdę czas, aby usiąść na chwilę, 
ogarnia mnie poczucie winy. Wszystko, co 
jeszcze mam do zrobienia przytłacza i napawa 
niepokojem.  
 
 Całkiem niedawno przyjaciel podarował 
André psa pudla. Pomimo dodatkowej pracy, 
cieszyłam się. Potrzebowałam kwadransa 
każdego dnia, aby nakarmić go, wyjść z nim na 
spacer itd. W końcu stało się to rutyną. Wtedy 
dotarła do mnie prosta myśl: jeżeli potrafiłam 
znaleźć kwadrans dziennie dla psa, to czy dla 
Boga nie mogłabym znaleźć 15 minut?” 
 
 To, o czym opowiada mama André, nie 
jest nam obce. 
 
 Często sami pozwalamy sobie na bycie 
przytłoczonym, szczególnie kobiety, którym 
wydaje się, że to moralny obowiązek, że ważne 
jest, aby nasze życie było wypełnione po brzegi, 
żeby czasem nie zatrzymać się na sekundę. W 
końcu czujemy się dobrze. Jednak rzadko 
myślimy o tym, że ta pseudo-moralność 
wywołuje u innych cierpienie - taka droga do 
zrealizowania wszystkiego często prowadzi do 
wyczerpania i problemów ze snem. A co dalej za 
tym idzie: automatyzm, załamanie nerwowe, czy 
nawet…depresja. 
 
 Inni, szczególnie mężczyźni, zachowują 

Fragment książki Lepiej zapalić lampę niż przeklinać 

ciemność. 
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