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Z 
a niespełna rok, w lipcu 2018 r., 
w Sanktuarium Matki Bożej Pani 
Libanu niedaleko Bejrutu odbędzie 

się wielkie międzynarodowe spotkanie Wiary 
i Światła. Przygotowania do tego ważnego 
wydarzenia już się rozpoczęły. Zaangażowanych 
jest wiele osób i jesteśmy pewni, że to 
spotkanie przyniesie owoce, stukrotne, 
sześćdziesięciokrotne lub trzydziestokrotne.  

Ekipa lokalna już znalazła ładne miejsce na 
zakwaterowanie i zajmuje się organizacją (to 
znaczy wizami, tłumaczeniami, kontaktami ze 
wspólnotami z Libanu, itd.), starając się, by 
wszystko wypadło jak najlepiej. Ważne, aby 
każdy z uczestników poczuł się mile widziany, 
a wiem - na podstawie częstych wizyt w Libanie 
- że jest to jedna z mocnych stron naszych 
libańskich przyjaciół! Zawsze chętnie przyjmują 
oni innych i okazują tyle ciepła i miłości... 

Zespół pracuje nad przygotowaniem programu 
spotkania, którego tematem będzie 
„naśladowanie Jezusa”, i planuje już liturgie, 
konferencje, warsztaty, grupy dzielenia... Te dni 
powinny być okazją do spotkania, dzielenia się, 
formowania i świętowania, podczas ich trwania 
nasza międzynarodowa wspólnota wzmocni się 
i rozkwitnie oraz znajdzie siłę i energię na 
kolejny etap naszej podróży. 

Zespół już od pewnego czasu pracuje nad 
zmianami w Konstytucji. Przeprowadzono kilka 
konsultacji z prowincjami. Będzie to ważna 

część programu Zgromadzenia Ogólnego, na 
równi z głosowaniem nad priorytetami na okres 
od 2018 do 2023 roku. Ponadto intensywnie 
pracuje też Zespół Nominacyjny i przygotowuje 
się na odnowienie składu zespołów (Rady 
Zarządzającej i Międzynarodowego Zespołu 
Koordynacyjnego).  

Wszystko będzie tak zorganizowane, żeby czas 
spotkania stał się wspaniałym i pięknym 
świętowaniem, które wszyscy będą pamiętać. Pod 
koniec tygodnia uczestnicy zostaną rozesłani na 
pięć kolejnych lat, będą naładowani energią 
płynącą z tego, czego doświadczyli podczas tych 
pięknych dni pracy, świętowania i spotkań.  

Od lipca 2018 r. nowa Rada Zarządzająca oraz 
nowy Międzynarodowy Zespół Koordynacyjny 
będą odpowiedzialni za prowadzenie i służbę 
w Wierze i Świetle do 2023 r. Będą mieli 
określoną tożsamość i misję, ambitne priorytety, 
pragnienia wzrostu Wiary i Światła na całym 
świecie i wypełnienia zadań, które młodzi ludzie 
postawili sobie w czasie spotkania w Hiszpanii 
latem tego roku. W ciągu tych następnych pięciu 
lat przypadnie ważna data – w 2021 r. będziemy 
obchodzić jubileusz naszego Ruchu, który 
powinien być odpowiednio celebrowany. 

Podsumowując, wszyscy będziemy wezwani do 
kontynuowania naszego dzieła, bez względu na 
posiadaną odpowiedzialność, służąc Ruchowi, aby 
niestrudzenie głosić... 

 

Służyć i głosić  

Od Redakcji 
 

Ghislain du Chéné,  
Koordynator międzynarodowy 
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Wspólnoty  

radości i dzielenia 

Relacja 

T 
egoroczne Drogowska-
zy „Wołałeś mnie: oto 
jestem!” wiodą nas po 

różnych ścieżkach życia, ale 
wszystkie z tych dróg niosą ze 
sobą nadzieję. Każdego miesiąca 
jesteśmy zaproszeni, aby iść 
z kimś, kto uczynił niezwykłe 
rzeczy – od Samuela po Berna-
dettę, od siostry Faustyny po 
Maryję, a także brata Rogera. 

Nasze wspólnoty doświadczają 
razem wielu pięknych dni. Jed-
nym z nich było Święto Światła 
12 lutego, kiedy to wspólnoty 
z Aube przybyły na spotkanie 
ze swoimi banerami i zostały 
powitane przez naszego biskupa 
oraz księży z kościoła św. Marci-
na. 

Na wstępie ksiądz biskup przy-
pomniał nam, że tylko jeśli po-
trafimy spojrzeć w głąb, może-
my odkryć bogactwo człowie-
czeństwa i dar życia tego męż-
czyzny i tej kobiety, którym cze-
goś brakuje, ale w rzeczywisto-
ści są oni nosicielami czegoś 
większego – miłości Boga, która 
ich przemienia. Po tych słowach 
udaliśmy się na uroczysty posi-
łek z oblatami z Cité Aviat. 

12 marca wyruszyliśmy na piel-
grzymkę prowincji do Notre-
Dame de l’Épine. Cóż to był za 
cudowny, słoneczny dzień i ja-
każ radość płynęła ze spotkania 

Ruchu - Marie-Hélène Mathieu. 
Jaka to była radość, kiedy mogli-
śmy się podzielić tymi skarbami, 
których doświadczyliśmy, cele-
brować Eucharystię pod prze-
wodnictwem Jego Ekscelencji 
Guéneley’a (kapelana prowincji) 
oraz dowiedzieć się, co słychać 
u innych wspólnot. 

Na zakończenie przytoczę słowa 
naszego księdza biskupa 
„Podoba mi się ta szczerość, 
którą widzę w spojrzeniach na-
szych wiaroświetlanych przyja-
ciół. Tu nie ma kalkulacji, tylko 
zaufanie. To jest właśnie to, cze-
go Bóg oczekuje od nas w kon-
taktach z innymi: abyśmy nie 
żyli przepisami prawa, ale miło-
ścią.” 

Martine Weber  
wicekoordynator prowincji 

„France Est Pétillant” 
(„Francja, Iskrzący Wschód”) 

ludzi kroczących po tak różnych 
ścieżkach życia: sześć wspólnot 
z Troyes, Reims, Mozy, Romilly, 
a nawet z Bretanii spotkało się 
pod opieką Maryi w niesamowi-
tej bazylice, gdzie zostali oni 
powitani przez wikariusza gene-
ralnego Chalons, księdza Morlet. 

Następnie udaliśmy się do Do-
mu Pielgrzyma, w którym czeka-
ły na nas suto zastawione stoły 
– pełne kolorów i smaków. 

Podczas posiłku mieliśmy okazję 
poznać bliżej członków innych 
wspólnot. Radość pojawiła się 
na naszych twarzach, kiedy zo-
baczyliśmy młodych ludzi peł-
nych życia i czujących się dobrze 
w Wierze i Świetle! 

Smutno było się rozstawać, ale 
każdy musiał iść w swoją stronę. 
Żegnaliśmy się z okrzykiem: „Do 
przyszłego roku!” 

W dniach 7-8 kwietnia odbyło 
się Zgromadzenie Prowincji pod 
hasłem: „Wiara i Światło: skarb, 
który trzeba przekazywać dalej.” 
Było ono świetną okazją do spo-
tkania się z założycielką naszego 

Krótka kronika prowincji 
„FRANCE EST PÉTIL-

LANT” („Francja, Iskrzący 
Wschód”)  

Prowincję „Francja,  
Iskrzący Wschód” tworzy  

29 wspólnot. 
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go Sakramentu, przygotowana 
przez wspólnotę z Krotoszyna, 
podczas której każdy mógł sko-
rzystać z sakramentu spowiedzi.  

Po adoracji wszyscy uczestniczy-
li we Mszy Świętej, którą wraz 
z księdzem Szymonem celebro-
wał kapelan krotoszyńskiej 
wspólnoty i kustosz sanktua-
rium w Lutyni – ks. Tomasz Płó-
ciennik. 

Po uczcie duchowej przyszedł 
czas na zadbanie o ciało, więc 
wszyscy z apetytem udali się na 
obiad, po którym chętni poszli 
na spacer do pobliskiego parku. 

W Godzinie Miłosierdzia została 
odmówiona Koronka do Bożego 
Miłosierdzia, po czym znów na-

Prowincja “Polska 
Zachodnia” składa się  

z 25 wspólnot.  

W 
 dniach 10-11 marca 
2017 r. w Dobrzycy 
odbyły się rekolek-

cje członków Ruchu Wiara 
i Światło z dawnego regionu 
Świętej Rodziny, czyli terenu, 
który swoim zasięgiem obej-
muje wspólnoty z diecezji kali-
skiej. W rekolekcjach wzięło 
udział 57 osób ze wspólnot 
z Krotoszyna, Ostrowa Wielko-
polskiego i Pleszewa 
(wspólnota z Pleszewa dołą-
czyła w sobotę rano). Uczest-
nicy tradycyjnie spotkali się 
w Domu Katolickim przy ko-
ściele p.w. św. Tekli w piątek, 
po czym udali się do świątyni 
na nabożeństwo drogi krzyżo-
wej, przygotowane przez 
wspólnotę z Ostrowa.  

Sobota rozpoczęła się od 
wspólnego śniadania. Następ-
nie, gdy przybyła już wspólno-
ta „Lulasy” z Pleszewa, ksiądz 
Szymon Rybak – kapelan 
wspólnoty z Ostrowa - wygło-
sił konferencję związaną z te-
matem rekolekcji: „IDŹCIE 
I GŁOŚCIE”. Po wysłuchaniu 
jego słów, zostaliśmy podziele-
ni na grupki, w których mieli-
śmy odpowiedzieć na pytania 
dotyczące konferencji. Niektó-
re dyskusje trwały tak długo, 
że trzeba było informować 
członków o konieczności za-
kończenia czasu dzielenia. 

Następnym punktem progra-
mu była adoracja Najświętsze-

Rekolekcje 
Wiary  

i Światła  
w Dobrzycy 

Relacja 

stąpiła przerwa na pokrzepienie 
ciała kawą i ciastkami. 

W końcu nadszedł czas poże-
gnania. Ks. Tomasz udzielił bło-
gosławieństwa na zakończenie 
spotkania i każdy otrzymał ob-
razek przygotowany przez ple-
szewską wspólnotę.  

„Baryła”  
ze wspólnoty„Przemienienie” 

z Krotoszyna 
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W 
 dniach od 29 kwiet-
nia do 1 maja odbyła 
się pielgrzymka 

wspólnot Wiary i Światła z pro-
wincji „Francja Centralna” do 
Lisieux. Brało w niej udział pra-
wie 400 osób. 27 wspólnot 
zgromadziło się po to, aby ra-
zem przeżywać świąteczny czas, 
czas wymiany myśli i modlitwy 
przy świętej Teresce od Dzie-
ciątka Jezus i przy jej rodzicach, 
świętych Ludwiku i Zelii Martin. 
Od wielu miesięcy wszyscy 
przygotowywali swoje serca na 
tę uroczystość wykonując róże i 
laski pielgrzyma, na których 
były wypisane imiona członków 
wspólnoty, żyjących i tych, któ-
rzy odeszli już do Pana. 

Słowa św. Tereski: „Jezu, chcę 
Cię kochać jak małe dziecko” 
były tematem naszego trzy-
dniowego spotkania. 

Ceremonia otwarcia odbyła się 

w bazylice. Przewodniczył jej 
Jego Ekscelencja Le Boulc’h, 
biskup z Coutances. Uczestni-
czył w niej również Kapelan 
naszej Prowincji, Thierry. 
W czasie tej uroczystości każda 
wspólnota (reprezentowana 
przez osobę niepełnosprawną 
nazywaną „sercem wspólnoty”, 
koordynatora oraz członka ro-
dziny lub przyjaciela) na we-
zwanie wicekoordynatora skła-
dała róże i laski wokół świecy 
symbolizującej Jezusa, Świa-
tłość Świata. 

Podczas sobotniego wieczor-
nego spotkania przedstawiono 
zgromadzonym życie św. Tere-
ski, które było naznaczone głę-
boką radością, bezwarunkową 
miłością i całkowitym zawie-
rzeniem Jezusowi i Maryi. Ra-
zem ze św. Tereską tańczyliśmy 
i śpiewaliśmy, wyrażając w ten 
sposób naszą radość z bycia 

kochanymi przez Boga jak małe 
dzieci. Jakie wrażenie wywoła-
ło przypomnienie śniegu, który 
spadł w dniu jej wstąpienia do 
Karmelu! Sto białych baloni-
ków, które miały wyobrażać 
płatki śniegu, wirowało ponad 
naszymi głowami. 

Msza św. niedzielna została 
odprawiona w bazylice w obec-
ności wszystkich pielgrzymów 
przybyłych do Lisieux. Nasze 
wspólnoty, przyjęte serdecznie 
przez Kapelana i Rektora z Li-
sieux, uczestniczyły w procesji 
na wejście, służyły przy ołtarzu 
i włączyły się w procesję z da-
rami. Na koniec liturgii uczest-
nicy zaśpiewali i przedstawili 
gestami pieśń „Miłość Boga 
jest tak cudowna”. 

Popołudnie przeznaczone było 
na zwiedzanie i warsztaty. Pod-
czas gdy jedna grupa zwiedzała 
dom rodzinny św. Tereski 
w Buissonnets albo Karmel, 
inni podzielili się na dwie ekipy 
i kolejno przedstawiali: 
„rodziców” (grupa animowana 
przez biskupa Boulangera) 
i „przyjaciół” (grupa animowa-
na przez Céline Doudelle, Fili-
pa, młodego niepełnosprawne-
go mężczyznę i Miriam, przyja-
ciółkę wspólnoty Wiary i Świa-
tła). W tym czasie „serca 
wspólnoty” uczestniczyły 
w różnych warsztatach: tanecz-
nych, piosenki mimicznej, de-
koratorskich… Były to dla 
wszystkich wzruszające mo-
menty spotkania, wymiany 
myśli – na przykład Miriam 
dała takie świadectwo: „Dla 

Relacja 

U małej Tereski 
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mnie wspólnota Wiary i Światła 
jest czymś pierwszorzędnym, ja 
nie opuszczam żadnego spotka-
nia. Wiara i Światło pozwala mi 
żyć nadzwyczajnie w zwyczajno-
ści mojego życia”. 

Spotkanie w niedzielę wieczo-
rem było wybuchem radości 
i śmiechu wywołanego przez 
klauna Toche’a. 

Świętowaliśmy wówczas kilka 
rocznic: 

- 140-lecie śmierci Zelii, ma-
my św. Tereski; 

- 130-lecie spotkania św. 
Tereski z papieżem Leonem 
XIII w Watykanie. Wydarze-
nie to było odgrywane 
z wielką pasją w Lisieux 
przez członków wspólno-
ty „Rameau d’Espéran-
ce” („Palma nadziei”); 

- 120-lecie śmierci św. Tere-
ski, symbolizowane przez 
laskę pielgrzyma łączącą ży-
jących członków wspólnoty 
z tymi, którzy są już w Nie-
bie; 

- 20-lecie ogłoszenia św. Te-
reski doktorem Kościoła. 

Podczas prezentacji fotografii 
wspólnot z całego świata, posta-
cie ubrane w kostiumy w kolo-
rach pięciu kontynentów prze-
chadzały się alejkami. Kiedy zaś 
przedstawiano wymienione wy-
żej rocznice, „serca wspólnot” 
przynosiły kolejne ciasta. Towa-
rzyszyły temu oklaski i śpiewy. 
Śpiewaliśmy przy tym z głębi 
naszych serc. Był to wieczór pe-
łen radości, bardzo kolorowy 
z powodu różnobarwnych chust, 
które nosili przedstawiciele po-
szczególnych wspólnot. 

W poniedziałek rano, podczas 
gdy niektórzy zwiedzali z prze-
wodnikiem bazylikę, my zebrali-
śmy się w krypcie na uroczy-

stość rozesłania. „Niech pokój 
kwitnie w twoim sercu” – to 
było hasło, które każdy z uczest-
ników przekazał po powrocie – 
wraz z otrzymaną różą – jakiejś 
osobie nieobecnej w Lisieux. 

Następnie koordynatorzy pro-
wincji przekazali każdej ze 
wspólnot laskę innej wspólnoty 
z misją budowania jedności 
w modlitwie i podtrzymywania 
więzów przyjaźni. 

„Przeżyję moje niebo czyniąc 
dobro na ziemi. Po mojej śmier-
ci spuszczę z nieba powódź róż” 
– mówiła św. Tereska. Wszystkie 
te płatki róż są skarbami, które 
zabieramy ze sobą. To są skarby 
zaufania, radości, czułości, na-
dziei, miłości, miłosierdzia na-
szego Boga dla wszystkich ludzi 
i dla każdego z nas. To są łaski, 

które chcielibyśmy widzieć kwit-
nące i rozwijające się w nas, wo-
kół nas i w całym świecie. W ten 
sposób zostaliśmy rozesłani jak 
małe dzieci, którymi przecież 
jesteśmy, pełni ufności w miłość 
Jezusa, tak jak św. Tereska. Dzię-
kujemy świętej Teresce i jej ro-
dzicom, Ludwikowi i Zelii, 
za ofiarowanie nam tych trzech 
pięknych dni. 

Christian i Mauricette Geffard 
koordynatorzy prowincji 

Prowincja „Francja Central-
na” liczy 32 wspólnoty. 
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Każdy etap naszej drogi wyzna-
czało trzynaście skarbów, które 
odkrywaliśmy w czasie pierw-
szego wieczoru. Te dary nada-
wały rytm rekolekcjom i dzięki 
nim każdy mógł w nich aktyw-
nie uczestniczyć. 

Ostatniego dnia drzewo, które 
było martwe, zaczęło wydzielać 
soki, a następnie pojawiły się 
na nim owoce w obfitości: 
wszystkie owoce, jakie Duch 
Święty nam daje, z uwzględnie-
niem naszej osobowości (Ga 5, 
22-23). 

Byliśmy małą grupą złożoną 
z czterdziestu osób z ponad 
dziesięciu różnych wspólnot. 
Niektórzy znali już tego typu 
rekolekcje, dla innych było to 
prawdziwe odkrycie. 

Ekipa animacyjna przygotowuje 
już rekolekcje w dwóch termi-
nach na... 2018! Byłem zdumio-
ny bogactwem wyobraźni, ory-
ginalnymi rozwiązaniami, taki-
mi jak osobiste odznaki, zrasza-
cze w pokojach, ukryte skarby, 
owoce Ducha, ogród w kaplicy, 
opowieść ogrodnika, serce 
w wisiorku, karnety i CD z pie-

T 
egoroczne rekolekcje 
oparte były na przypo-
wieści o siewcy (Mt 

13,1-23). Piękny temat, który 
pozwolił nam na różnorodność 
działań - śpiew, rękodzieło, ani-
macje. Z obecnym duszpaste-
rzem, ojcem Polem, przygoto-
waliśmy glebę, zrobiliśmy ogro-
dzenie, sialiśmy, cierpliwie ob-
serwowaliśmy wzrost, zbierali-
śmy owoce itd. 

Już pierwszego wieczoru kapli-
ca została przemieniona 
w ogród. Wspaniały pomysł! 

Trzy banery i zmieniająca się 
dekoracja były dopełnieniem 
naszych refleksji: Jezus, który 
idzie i wzywa nas, aby iść za 
Nim, następnie Jezus, który 
sieje podczas wiatru, z naszą 
pomocą, wreszcie drzewo, któ-
re zakwita i daje owoce, a my je 
zbieramy. Wszystko przeplata-
ne śpiewem o „siewcy, który 
wyszedł siać”. 

To krótkie streszczenie nie mo-
że niestety oddać panującej 
atmosfery, pełnych ciepła spo-
tkań, chwil modlitwy, które 
przeżyliśmy. 

śniami, gry, oświetlenie... 
(wybaczcie, jeśli o czymś zapo-
mniałem). Wielkie podziękowa-
nia dla ekipy, która w ciągu ro-
ku przygotowywała te rekolek-
cje, które zakończyły się dwo-
ma weekendami łaski. 

Christian Delvaux 
Fragment z belgijskiego pisma 

„Grand large”, lipiec 2017 

Rekolekcje „Arc en 
Ciel” („Tęczy”) 

Relacja 

Prowincja „Belgia” liczy  
31 wspólnot. 
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Czym są rekolekcje „Ars en Ciel”? 
 
 

Po entuzjastycznym powrocie z międzynarodowej piel-
grzymki do Lourdes w 1991 r., kilku członków Wiary 
i Światła zapragnęło kontynuować tę drogę, nie poprze-
stając tylko na zwykłych spotkaniach. Inspirując się tym, 
co działo się w L’Arche, Josiane Josselet (+), siostra Emi-
lienne, Jeannine  Renard  i kilka innych osób wyobraziło 
sobie „obustronne” rekolekcje z osobami z upośledze-
niem umysłowym w towarzystwie rodzica lub przyjaciela. 
Osoba nie przychodzi, aby tylko pomagać, ale aby przeży-
wać wspólnie rekolekcje. 

Od pierwszych rekolekcji w 1992 r., formuła ta przyciąga-
ła niemało ludzi, a zainteresowanie takimi weekendami 

rozwijało się do tego stopnia, iż trzeba było organizować rekolekcje dwa razy w ciągu roku. I zawsze 
była lista oczekujących! Praktycznie wszystkie wspólnoty w Belgii wysyłały na nie swoich członków. Nie-
mal 1.000 osób skorzystało już z tego wyjątkowego czasu! 

Aktualnie ekipa składająca się z 8 do 10 osób w ciągu roku przygotowuje 3 dni rekolekcji, służąc swoimi 
talentami według możliwości. Dzięki różnorodności ekipy, pomysły wybuchają jak sztuczne ognie: scen-
ki, pieśni na dany temat, rękodzieło, emblematy, dekoracje, oryginalne odznaki, skarby, kwiaty, zaba-
wy... kończące się modlitwą, czasem milczenia i refleksji. Wszystko przygotowane po to, aby wspólnie 
zgłębiać fragment Ewangelii, poznawać przesłanie Jezusa, żyć Jego słowem, by ubogacić swoje życie 
i życie innych. 

Dziękuję całej obecnej ekipie za jej służbę, która pozwoliła wielu osobom przeżyć wyjątkowe chwile. 

Nigdy nie uczestniczyliście w takim spotkaniu? Chcecie zorganizować „Tęczowe” rekolekcje? Skontak-
tujcie się z sekretariatem Wiary i Światła w Belgii : secretariatflbelgique@gmail.com  

mailto:secretariatflbelgique@gmail.com
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tujący biskupa Meaux, również 
spędził z nami dzień, podobnie 
jak kilku braci zakonnych i dia-
konów z naszych wspólnot, 
a także kapelan naszej prowin-
cji, ojciec Albert Gambart. 

Chińska zakonnica, podróżująca 
przez Paryż, a zaproszona przez 
Marie-Helene Mathieu, była 
pod wrażeniem tego, co zoba-
czyła i czego doświadczyła 
z nami. Czwórce młodych 
uczniów, którym towarzyszył 
ich katecheta, bardzo podobały 
się zabawy. Módlmy się, by do-
łączyli do naszych wspólnot. 
Jeden z klaunów wymienił się 
danymi kontaktowymi z jednym 
z naszych przyjaciół. 

Jeśli chodzi o nas, cieszyliśmy 
się mogąc lepiej poznać inne 
wspólnoty, spędzić razem czas, 
uczestniczyć w różnych orygi-
nalnych zabawach, zapropono-
wanych przez naszych pomysło-
wych, pełnych wyobraźni człon-
ków, bawić się i świętować oraz 

P 
omimo zimna i długie-
go weekendu udało 
nam się zebrać 320 

członków naszej prowincji 
„Paris et le Levant” („Paryż 
i Wschód”), a także gości: dwu-
dziestu członków z duszpaster-
stwa osób niepełnosprawnych 
z Meaux, czterech muzyków 
z grupy „Jericho” oraz czterech 
klaunów ze stowarzyszenia 
„Clown Esperance”.  

Celem spotkania było to, aby-
śmy byli bardziej zauważalni 
w prowincji, w której jest mała 
aktywność, tworząc atmosferę 
świętowania wokół członków 
wspólnoty „Notre Dame de la 
Porte Etoilee” w Lagnysur-
Marne. 

Zgromadzenie Braci Szkolnych 
Marystów wspaniałomyślnie 
udostępniło nam swój budynek 
szkoły. Brat Tony, uczestniczący 
z nami w spotkaniu, serdecznie 
nas powitał. 

Ojciec Michel Henrie, reprezen-

wymieniać się naszymi koloro-
wymi szalikami. 

Chłód na dworze sprzyjał ru-
chowi. Nie siedzieliśmy więc 
długo przy stołach, które zosta-
ły rozstawione na zewnątrz. 
Wolna przestrzeń umożliwiała 
poruszanie się. 

Co mieliśmy zapewnione? Miej-
sce na posiłek i ciepłe napoje, 
parę pomieszczeń na warsztaty 
w cieple oraz odpoczynek, 
przebranie się itp. Jakie były 
propozycje zajęć? Wizyta 
w kaplicy, gdzie można było 
wziąć udział w grze polegającej 
na odkrywaniu witraży, posłu-
chać muzyki i pomodlić się. 
Warsztaty robótek ręcznych: 
fresk z dobrym pasterzem ma-
lowany palcami, tworzenie pa-
miątkowych owieczek. 
„Warsztaty poganiania owiec” 
w ogromnym labiryncie, gdzie 
trzeba odszukać zbłąkane 
owieczki, biegi z przeszkodami 
podczas zaganiania owiec na 

Relacja 

„Paryż i Wschód” w drodze 
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i Światła i naszego kapelana 
prowincji, ojca Alberta Gambar-
ta. „Dodaliście naszemu zgro-
madzeniu smaku” – mówili nie-
którzy parafianie. Bardzo udany 
program – tak komentowano 
materiał „Le jour du Seigneur” 
o nas. Po tej Mszy prowadzący 
chór zaproponował zorganizo-
wanie koncertu na rzecz Wiary 
i Światła: ze zgromadzonych 
funduszy zostało nam przekaza-
ne 1 100 €. 

W listopadzie wzięliśmy udział 
w zakończeniu Roku Miłosier-
dzia. Uczestniczyliśmy w dużym 
zgromadzeniu w diecezji pary-
skiej razem z różnorodnymi 
stowarzyszeniami i ruchami na 
rzecz ludzi niepełnosprawnych 
umysłowo. Piękny czas mo-
dlitw, który został bardzo do-
brze zorganizowany dzięki uzu-
pełniającym się umiejętno-

pastwisko, gra „Dotyk”, gdzie 
należało zidentyfikować sprzęt 
pasterski, gra z aluminiowymi 
puszkami, w której trzeba było 
ochronić owce przed wilkami, 
jak również praca w zagrodzie 
owiec: mycie, skręcanie i nawi-
janie wełny, dojenie owiec 
i poznawanie wiejskich zapa-
chów. Każdy mógł uzyskać dy-
plom dobrego pasterza. Spo-
tkanie zakończyło się Mszą 
z rozesłaniem, a myślą prze-
wodnią był motyw dobrego 
pasterza. 

Czy robicie to każdego roku? – 
zapytali nowi członkowie na-
szych wspólnot, pragnący to 
powtórzyć. Wielki sukces, który 
ucieszył koordynatorów wspól-
not po tym, jak musieli zmobili-
zować swoich najmłodszych 
członków. 

Tak, nasza prowincja się starze-
je, co widać wyraźnie podczas 
wspólnych spotkań. Módlmy 
się do Jezusa i Maryi, by mimo 
to życie toczyło się dalej. 
W poprzedni weekend Wiara 
i Światło została poproszona 
o prowadzenie modlitwy różań-
cowej przy relikwiach św. Tere-
sy. 50 członków naszych wspól-
not odmawiało różaniec w pa-
rach wypowiadając „Zdrowaś 
Mario, łaski pełna” z zakończe-
niem zaproponowanym przez 
Jana Pawła II. Była to okazja dla 
niektórych wspólnot, by zwer-
bować przyjaciół poruszonych 
tym różańcem. 

W lutym stacja TV France 2, w 
swoim programie „Le jour du 
Seigneur” (Dzień Pański) poka-
zała krótki reportaż o Wierze 
i Świetle, a także transmitowała 
piękną Mszę z udziałem Wiary 

ściom różnych grup biorących 
w nim udział. 

Wołałeś mnie, oto jestem! Na-
sza prowincja odpowiedziała na 
wiele wołań w tym roku i skła-
da Bogu podziękowania! 

Genevieve Gizard 

koordynator Prowincji 

Prowincja „Paris et le 
Levant” (“Paryż i Wschód”) 

składa się z 31 wspólnot. 
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W 
 1997 roku grupa dy-
namicznych i zmoty-
wowanych rodziców 

założyła wspólnotę Teresa 
w Reims (Wschodnia Francja), 
a dwa lata później wspólnotę 
Effata. 

Od 20 lat, co miesiąc, te dwie 
wspólnoty spotykają się na 
wspólne świętowanie, spożywa-
nie posiłków, śpiew, pantomimy 
i modlitwę, osoby niepełno-
sprawne umysłowo, ich rodzice 
i przyjaciele, tercet tak ważny 
dla Wiary i Światła. W niedzielę, 
21 maja 2017 roku, 80 członków 
naszych wspólnot spotkało się 
w Maison Saint Martin w Reims. 
Byli starzy, nowi, ci, którzy się 
przeprowadzili, a ci, którzy są 
daleko, przysłali przeprosiny 
i towarzyszyli nam myślami. 
Podczas tego wspaniałego świę-
towania był z nami Jego Eksce-
lencja Bruno Feillet. Obecni byli 
także Jean-Marc, nasz kapelan, 
i Martine Weber, nasz akompa-
niator z prowincji „Sparkling 
East”. Podczas powitalnej kawy, 
poprzez rozdanie kolorowych 
szalików podzieliliśmy się na 
ośmioosobowe grupy, w któ-
rych znaleźli się także nasi 
„kuzyni” z l’Arche, którzy do nas 
dołączyli. Wystawny i zróżnico-
wany posiłek jak zwykle był oka-
zją do zapoznania się w poszcze-
gólnych grupach. 

Rocznicowy tort zabłysnął 
świeczkami. Jednocześnie świę-
towaliśmy urodziny tych, którzy 
przyszli na świat w maju. 

Piosenki, taniec i muzyka towa-
rzyszyły nam tego dnia. Ogrom-
nym sukcesem okazała się za-
proponowana przez Céline 

Relacja 

i Christine „le chant des vingt 
ans” (piosenka na dwudziestole-
cie). 

Zjednoczyła nas wspaniała gra 
o gęsi, wymyślona przez Ray-
monde, która ujawniła entu-
zjazm i umiejętność współpracy 
oraz refleksji w każdej z grup. 
O 16.00 rozpoczęła się Msza, 
którą koncelebrowali Jego Eks-
celencja Feillet i kapelan Maison 
Saint Martin, ojciec Grapard, 
a asystowali im diakoni - Jean-
Marc i Daniel. Podczas Mszy 
wspominaliśmy wszystkich 
członków Wiary i Światła, którzy 
w ciągu tych dwudziestu lat 
odeszli do Domu Ojca. 

Radość, Pokój, Powitanie, 
Współdziałanie, Delikatność 
i Entuzjazm były w tym pięknym 
rocznicowym i słonecznym dniu 
słowami kluczowymi - tak cha-
rakterystycznymi dla Wiary 
i Światła. 

Christine Durand 
i Danièle Gaté 

Piękny dzień w Reims 

Zdjęcia: Christophe Pellot i Martine Weber 

Prowincja „France Spar-
kling East” („Francja, 

Iskrzący Wschód”)  
składa się z 35 wspólnot. 
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Relacja 

W 
 2017 roku Brazylij-
czycy chcieli uczcić 
zarówno tę rocznicę, 

jaki i 300 rocznicę kultu Matki 
Boskiej z Aparecidy. W 1717 
roku trzech rybaków zastawiło 
sieć, w którą wpadła figurka 
rannej, bezgłowej kobiety. Kiedy 
mężczyźni zarzucili sieci ponow-
nie, wyłowili brakującą głowę. 
Długo modlili się o obfite poło-
wy, ale nie o taki nabytek! 
Świadczy to o tym, iż Bóg odpo-
wiada na nasze modlitwy w za-
skakujący sposób, zawsze zsyła 
nam dobro, choć niekoniecznie 
tak jakbyśmy oczekiwali. Ta fi-
gurka wciąż przyciąga miliony 
pielgrzymów, którzy przyjeżdża-
ją, aby modlić się do Maryi, tak 
jak to zrobili rybacy – z pokorą. 
Wspólnoty Wiary i Światła po-
stanowiły świętować 40-lecie 
razem z wieloma ludźmi, aby 
stać się widzialnymi świadkami 
tego, iż Jezus obdarowuje tych 
najmniejszych wyjątkową miło-
ścią. Przybyło wiele osób, gdyż 
w tym samym czasie odbywała 
się uroczystość Bożego Ciała. 

40. rocznica Wiary  
i Światła w Brazylii 

W 1997 roku w Rio de Janei-
ro i Sao Paulo Maria-Cecilia 
Buckley (wtedy de Freitas 
Cardozo) wraz z Zildą Fur-
tado, niezależnie od siebie 
zapoczątkowały Wiarę 
i Światło w Brazylii. Kto był 
pierwszy? Nikt nie jest 
w stanie powiedzieć, więc 
obydwie mają zaszczyt być 
tymi, które usłyszały we-
zwanie Jeana Vaniera i Ma-
rie-Hélène Mathieu i odpo-
wiedziały na nie. 

dni, które pozostały w mojej 
pamięci: 

 Boże Ciało – duża i popular-
na uroczystość z procesją na 
Starym Mieście, którego ulice 
zostały pokryte niesamowitymi 
gobelinami zrobionymi z koloro-
wego proszku, mąki, kwiatów, 
piasku oraz innych materiałów, 
takich jak np. zakrętki od bute-

Nas było 400, ale wobec tłumu 
pielgrzymów, którzy przybyli na 
Mszę świętą do Aparecidy, sta-
nowiliśmy małą grupkę. 

Świętowanie było pięknym wy-
darzeniem, na które przybyli 
delegaci z Paragwaju, Chile, Pe-
ru, Nikaragui i Meksyku. Maria-
Cecylia przyjechała razem z Ti-
mem ze Stanów Zjednoczonych. 
Niestety Zilda nie mogła być 
razem z nami, ale wysłała wia-
domość, która pokrywała się 
z przesłaniem usłyszanym 
w Aparecidzie: niezależnie od 
okoliczności ważne jest, by się 
modlić, modlić, modlić… 

Począwszy od ceremonii otwar-
cia do uroczystego rozesłania, 
którego nie sposób opisać, 
wszystko zostało wspaniale 
przygotowane i tętniło życiem. 
Nie jestem w stanie dokładnie 
zobrazować świętowania zorga-
nizowanego przez Brazylijczy-
ków: trzeba by tam być, żeby 
zrozumieć, iż wszystko może 
stać się okazją do radości, śmie-
chu i wzruszeń… Dlatego też 
mogę podzielić się jedynie 
urywkami z tych cudownych 

Ulice usłane kwiatami  



14 

 

lek… Każda parafia miała za za-
danie przygotować jeden gobe-
lin, który brał udział w konkur-
sie. Liczyły się wyobraźnia i in-
spiracja – a wszystko po to, by 
uwielbić Najświętszy Sakra-
ment! 

 Ceremonia otwarcia, na 
którą składały się: festiwal ba-
nerów - jeden piękniejszy od 
drugiego -  oraz przemówienia 
w formie video Zildy, Jeana Va-
niera i Marie-Helene, a także 
słowa skierowane do nas przez 
Marię-Cecilię i innych. Jedno 
z pytań skierowanych do mnie 
dotyczyło wizji Wiary i Światła. 
Moja odpowiedź brzmiała: „Nie 
wyobrażam sobie niczego inne-
go, jak tylko to, by iść naprzód.” 
Mówię, że potrzebne są trzy 
narzędzia, które współgrają 
z wezwaniem, tożsamością 
i misją. A są nimi: słuchanie 
(zwracanie uwagi na wołanie 
ubogich), lojalność (wobec 
wspólnoty, która jest miejscem, 
gdzie można znaleźć energię) 
oraz odwaga (dają nam ją osoby 
z upośledzeniem). 

 Celebracja Eucharystii 
w dużej bazylice pod przewod-
nictwem biskupa Aparecidy, 
Don Sergio Krzywy, biskupa od-
powiedzialnego za Wiarę i Świa-
tło w Brazylii. Mszę koncelebro-
wało ośmiu kapelanów. W bazy-
lice zgromadziło się dużo piel-
grzymów, którzy widzieli nas 

i usłyszeli wiele słów o Wierze 
i Świetle! Byłem mile zaskoczo-
ny, kiedy Don Sergio po Eucha-
rystii w drodze na kwaterę roz-
dawał przechodniom zakładki 
Wiary i Światła – to jest właśnie 
biskup, który wypełnia swoją 
misję! 

 Świętowanie 40. rocznicy, 
podczas którego zapadł mi 
w pamięć szczególnie jeden ob-
raz: święta Bernadetta klęcząca 
i modląca się przed Matką Bo-
ską z Aparecidy. Piękny mo-
ment, który łączy rocznicę Wia-
ry i Światła (poprzez Bernade-
ttę) z rocznicą objawienia 
w Aparecidzie! 

 Spotkania; wspomnę tylko 
spotkanie z francuskim kapela-
nem Philippem Roche (jego 
świadectwo pojawiło się w 33 
numerze „Żagli na Maszt”, str. 
19), który opowiedział mi o co-

dziennym życiu jego wspólnoty 
w fawelach (dzielnicach biedo-
ty). 

 Spotkanie z moimi niepeł-
nosprawnymi przyjaciółmi, 
z którymi widziałem się podczas 
poprzednich wizyt. Bardzo do-
brze mnie pamiętali, a relacje 
przyjaźni, pomimo upływu cza-
su, nie straciły wartości. Nie mo-
gę wymienić wszystkich, ponie-
waż nie chcę nikogo pominąć, 
ale muszę powiedzieć: Vanesso, 
Ricardo, Rubencito, Thiago, 
Freddy, Jose Felipe i wszyscy 
inni – nigdy o Was nie zapo-
mnę! Mam Was w swoim sercu 
i pamiętam o Was w modli-
twach. 

 Uroczystość rozesłania na 
brzegu rzeki, gdzie rybacy zna-
leźli figurkę Maryi; przewodni-
czył jej Don Sergio. Zakończyła 
się ona rozesłaniem, podczas 

Don Sergio rozdaje zakładki Wiary i Światła 



15 

 

którego młodzi ludzie, wybiera-
jący się do Hiszpanii na począt-
ku sierpnia, zapoznali się. Wyru-
szą oni nie tylko po to, aby wy-
kąpać się w Morzu Śródziem-
nym, ale po to, aby wypełnić 
powierzoną im misję! 

Podczas tych dni członkowie 
prowincji „Campo Be-
lo” („Piękne pole”) uczestniczyli 
także w Zgromadzeniu Prowin-
cji. Było to drugie Zgromadze-
nie, w którym wziąłem udział, 
na trzy, które odbyły się od 
2009 roku. Na koordynatora 
prowincji została wybrana Sabri-
na Nalon, która zastąpi Angelinę 
przez następne cztery lata. Dzię-
kuję Wam obu za służbę: tę mi-
nioną i kolejną! 

Ten czas spędzony w Brazylii 
stał się dla mnie niesamowitą 
uroczystością, z której powróci-
łem nawet niezbyt zmęczony, 
ponieważ ciągle byłem podtrzy-
mywany przez entuzjazm przy-
jaciół z Ameryki Łacińskiej: świę-
towanie tam nie męczy! Dzięku-
ję wszystkim, którzy przyczynili 
się do tego sukcesu. Niech Bóg 
błogosławi Wiarę i Światło oraz 
niech Matka Boża Niepokalanie 
Poczęta z Aparecidy towarzyszy 
Wam przez kolejnych 40 lat. 

GdC 

Maria-Silvia, wicekoordynator międzynarodowy,  
wraz z Sabriną i Angeliną  

Złota i srebrna medalistka Igrzysk Paraolimpijskich,  
Patricia Pereira!  

Msza Święta w Bazylice  

W Brazylii jest 81 wspólnot  
w trzech prowincjach: 

„Campo Belo” („Piękne pole”; 
Brazylia Środkowa) 

„Bridge of friendship” („Most 
przyjaźni”; Brazylia Południo-

wa, Argentyna, Paragwaj) 

„Reborn” („Odrodzenie”; Bra-
zylia Północno-Wschodnia) 
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Zmierzając  
w stronę pokoju  
z Dorotą i Mikołajem  

Świadectwo 

M 
ikołaj z Flüe (farma, na której się uro-
dził nazywała się Flüeli-Ranft) przyszedł 
na świat 600 lat temu w kantonie Ob-

walden w centrum Szwajcarii. W wieku 30 lat po-
ślubił Dorotę, która urodziła mu dziesięcioro dzie-
ci: pięciu chłopców i pięć dziewczynek. Dwadzie-
ścia lat później, po urodzeniu się dziesiątego 
dziecka, Mikołaj opuścił swoją rodzinę i postano-
wił rozpocząć życie jako eremita w wąwozie 
Ranft. Jego duchowość opierała się na codziennej 
kontemplacji tekstów z modlitewnika. Często lu-
dzi przychodzili do niego po poradę w mniej lub 
bardziej trudnych sprawach. Natchnione odpo-
wiedzi, których udzielał, uczyniły z niego główne-
go patrona Szwajcarii, ponieważ wiedział, jak bu-
dować komunię i pokój między ludźmi. Jego żona 
Dorota rozumiała powołanie męża, wiedziała, 
że  ie mieli na to wpływu, że musieli się rozstać, 
zawierzając wszystko Miłosierdziu Bożemu. Szko-
da, że ona także nie została kanonizowana… Jed-
nakże wspólnoty Wiary i Światła ze Szwajcarii 
i Jury Francuskiej czczą zarówno brata Mikołaja, 
jak i Dorotę, ponieważ oboje podążali drogą po-
koju. 

Około 250 osób udało się na pielgrzymkę do kraju 
brata Mikołaja, do małej wioski Sankt Niklaus. 
Okolice Jeziora Sarneńskiego są niesamowite. 
Poniżej szczytów gór pasły się krowy… Mieliśmy 
okazję odwiedzić wąwóz Ranft i pustelnię brata 
Mikołaja, świętować pojednanie podczas pięknej 
liturgii pełnej modlitwy, pokoju, muzyki , wspól-
nie zbudować drzewo pokoju oraz tańczyć i śpie-
wać. Przyjęliśmy dziesięć zasad pokoju, które każ-
da ze wspólnot zilustrowała według własnego 
pomysłu. 

Pomagała nam grupa skautów. Byli to młodzi lu-
dzie, pełni energii, którzy, jak zawsze w takich 
okolicznościach, otrzymali więcej niż dali. Józefi-
na przybyła z Cypru po to, aby przypomnieć, iż jej 
kraj jest podzielony i wszyscy oczekują pokoju. 

W drodze powrotnej podziwialiśmy cudowne 
wioski z jeziorami, górami i dolinami aż dotarli-
śmy po dom Gabrieli i Pierre-André, którzy byli 
bardzo gościnni i oprowadzili nas po mieście 
Gruyères i okolicznych górach! Dziękujemy ! 

Nigdy nie zapomnę modlitwy brata Mikołaja, któ-
rą tak często śpiewamy… Boże mój i Panie, odsuń 
ode mnie wszystko, co oddziela mnie od Ciebie. 
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Boże mój i Panie, daj mi wszystko, co mnie do 
Ciebie przybliża. Boże mój i Panie, oddal mnie ode 
mnie samego, abym mógł oddać się Tobie.  

GDC 

eremonia otwarcia z Jego Ekscelencją Jean
-Marie Lovey’em, biskupem Sion  

Z Bogiem, drogi Jean-Luc 

3 lipca tego roku kapelan prowincji „Monts 
et Vallées sans frontières” („Góry i Doliny bez 
Granic”) Jean-Luc Ballestraz został pochowany w 
kościele świętego Michała z Martigny, w którym 
przyjął święcenia diakonatu w czerwcu 1997 roku. 
Cierpiał on na karłowatość, wybrał więc na tamtą 
uroczystość  perykopę o Zacheuszu. Będąc obok Jean
-Luca przez wiele lat, myślę, że jestem w stanie choć 
trochę opisać sykomorę, na którą wszedł, aby 
patrzeć na Chrystusa. 

Jean-Luc nie miał ciężkiego życia, pomimo swojej 
niepełnosprawności. Mówił, że otrzymał dobrą 
edukację i planował nawet zdobyć wyższe 
wykształcenie. W jaki sposób, już od dzieciństwa, 
radził sobie z niepełnosprawnością tak dobrze, 
pozostaje zagadką. Jednakże dla nas jego ułomność 
stała się korą jego sykomory – to nas w nim urzekło 
od samego początku. 

Jean-Luc pochodził z rodziny „majsterkowiczów”. 
Wszyscy odznaczali się pomysłowością 
i kreatywnością, a jednocześnie wiernością tradycji. 
Sykomora Jean-Luca była pełna oryginalnych liści, 
otwarta na  nowe pomysły i wynalazki. 

W tej pasji i kreatywności Jean-Luc otworzył się na 
zarządzanie audycjami radiowymi już od wczesnych 
lat… Pamiętam, jak słyszałem jego imię kilkakrotnie 
w niedzielnym programie radiowym  Radio Suisse 
Romand: łowca dźwięku… audiowizualną technikę 
miał we krwi. 

Jednak na szczycie sykomory Jean-Luc nie stracił 
poczucia rzeczywistości. Został zegarmistrzem, 
kształcił się i ćwiczył w tym rzemiośle. Dzięki temu 
mógł pomagać niepełnosprawnym,  angażując ich 
w swoim przedsiębiorstwie. 

Cudownym miejscem na jego drzewie stało się 
spotkanie z Marie-Jeanne. Uzupełniali się, uznawali  
te same wartości. Spotkali się, aby ich dary wydały 

owoce oraz aby doświadczyć ewangelicznej dobrej 
nowiny. 

Po pierwsze, czuło się u nich otwarcie na każdego. 
Wszyscy byli mile widziani. Na ich drzwiach wisiał 
napis: Zapukaj i wejdź. Jeśli zapukałeś i odczekałeś 
chwilę przed drzwiami, ten, kto je otworzył, 
przyjaźnie odpowiedział: Chyba nie umiesz czytać… 

Jego rozbudowana sieć kontaktów pozwoliła mu 
w rekordowo krótkim czasie rozwiązać problemy 
związane z zakupem ulotek, swetrów i prezentów. 
Wiara i Światło obficie na tym skorzystała. Wszystko 
rozkwitało w duchu niezmiernej hojności. 

Jean-Luc był niezwykłą osobą, także w wymiarze 
intelektualnym. Niestraszne mu były teorie 
filozoficzne i teologiczne. Troszczył się o swoich gości 
wraz z Marie-Jeanne, a jednocześnie przerywał 
poważne debaty swoim szczególnym humorem. 
Nagle zdawałeś sobie sprawę, iż przez godziny 
mówiłeś o wierze do „wierzącego karła”, gdy w tym 
czasie może on potrzebował szklanki wody. Uważaj, 
musisz troszczyć się także o jego zdrowie.  

Papież Franciszek powiedział: Drodzy diakoni, będąc 
dla wszystkich, nie myśląc o sobie, wasza służba 
stanie się ewangelicznie owocna. 

diakon Eddi Travelletti 

Prowincja „Monts et Vallées sans Fron-
tières” ( „Góry i Doliny bez Granic”) obej-
muje Szwajcarię i Jurę Francuską. Należy 

do niej 14 wspólnot. 
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W 
 uroczystość Zesłania Ducha Świętego 
udało mi się zakończyć odwiedziny 
wszystkich prowincji wspólnot Wiary 

i Światła. Prowincja „Seas and Volcano-
es” („Morza i Wulkany”) w południowych Wło-
szech jest 52. prowincją, którą odwiedziłem od 
2008 roku. Dla koordynatora Ruchu ważną rzeczą 
jest spotkać wszystkich jego członków, bez wzglę-
du na odległość, a fakt że prowincja znajduje się 
daleko, nie oznacza, że nie powinno się jej odwie-
dzić, wręcz przeciwnie! Choć tym razem podróż 
nie była zbyt daleka, bo do Neapolu. 

Na początku czerwca prowincja „Seas and Volca-
noes” spotkała się w Castellamare di Stabia nad 
Morzem Tyrreńskim, u podnóża słynnego wulka-
nu, Wezuwiusza. Był to czas Zgromadzenia Pro-
wincji i wszystkie wspólnoty z Kampanii, Apulii, 
Basilicaty i Sycylii przybyły na to ważne spotkanie. 
Przyjechałem dzień wcześniej. Przywitał mnie 
Bruno Galante z Neapolu, który pokazał mi swoje 
piękne miasto z historycznym centrum. Widzieli-
śmy kościół Gesù Nuovo, Bazylikę św. Klary z 
pięknymi krużgankami, Katedrę św. Januarego i 
zamek Sant' Elmo, dominujący nad Zatoką Nea-
politańską. Nie zapomnieliśmy też o degustacji 
wspaniałej neapolitańskiej pizzy! 

W ciągu trzech dni w Castellamare program był 
wypełniony czasem refleksji, modlitwy, rozezna-
wania i świętowania. 

Nie lękaj się 

Świadectwo 

Vito trzyma sztandar prowincji 
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Każdego dnia do głównego tematu spotkania, 
jakim były słowa: „Nie lękaj się”, dodawano sło-
wo – klucz: 

Ufaj – co czyni nasze relacje trwałymi i dla-
czego możemy liczyć na siebie nawzajem; 

Odpuść – pozwól, aby Duch Święty miał 
miejsce w Twoim życiu; 

Zmieniaj – już nie lękaj się innych. 

Rozeznawanie w tym kontekście znalazło swe 
miejsce w naturalny sposób. Koordynatorem pro-
wincji został wybrany Vito Giannulo, przejmując 
tę funkcję po Carlu. Ogromne podziękowania dla 
Was obu! Vito jest dziennikarzem i synem Vanna 
Rossani, byłego koordynatora krajowego Włoch. 
Potem tradycyjnie świętowaliśmy. Razem z Vito 
i Lucią, jako członkowie jury, musieliśmy wybrać 
najpiękniejszą piosenkę i najpiękniejszy taniec 
spośród rywalizujących drużyn... 

To, co szczególnie zapamiętałem z tych trzech 
dni, to spotkanie sycylijskiej matki i jej niepełno-
sprawnego syna, dwa razy większego od niej. 
Czułość, z jaką opiekowała się nim, jej silna wiara, 
jej wielkie pragnienie, żeby Jezus przyszedł i do-
tknął jej syna ogromnie mnie wzruszyły. Warto 
było założyć Wiarę i Światło choćby tylko dla niej! 
Zrozumiałem, że znała tę wspólnotę od niedaw-
na... Jak wiele jeszcze osób podobnych do niej 
czeka na spotkanie z nami? Nie lękaj się iść i ich 
spotkać!  

GDC  

Vito i Carlo 

Konkurs tańca 

Choćby tylko dla niej  
warto było założyć  

Wiarę i Światło! 

Prowincję „Seas and Volcanoes” („Morza 
i Wulkany”) tworzą 23 wspólnoty.  
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Do zobaczenia... 

Świadectwo 

Z 
gromadzenie Prowincji odbyło się pod 
koniec kwietnia. Dokonaliśmy oceny 
stanu prowincji i wybraliśmy tych, 

którzy według nas najlepiej będą służyć misji 
i tożsamości Wiary i Światła. My byliśmy 
odpowiedzialni za tę prowincję przez osiem lat, a 
teraz powracamy do życia ukrytego w naszej 
wspólnocie, której nigdy nie opuściliśmy. Wręcz 
przeciwnie, to ona wspierała nas w tej posłudze. 

Dziękujemy Bogu za tych osiem lat, w czasie 
których towarzyszyliśmy wspólnotom z prowincji 
„Iberoatlantyckiej”. Prawdziwym przywilejem 
było dla nas to, że wspierało nas tak wielu ludzi, 
szczególnie wicekoordynatorzy  prowincji. 
Dzieliliśmy razem cierpienia i radości, będąc 
w dużej zażyłości. Wierność tak wielu ludzi (osób 
niepełnosprawnych, rodziców i przyjaciół) była 
dla nas główną podporą, poprzez którą Duch 
zachęcał nas do tego, żeby iść naprzód. 

Bóg dał nam także dar poznania ogromnej 
międzynarodowej rodziny Wiary i Światła. 
Niestety, w lutym 2011 r. nie mogliśmy wziąć 
udziału w inauguracji czterdziestej rocznicy Wiary 
i Światła w Lourdes. Musieliśmy wtedy pozostać 
z naszym przyjacielem i wspierać go w niezwykle 
trudnej sytuacji. 

Nieustanna obecność w naszym życiu 
„szczególnych przyjaciół” w tak wielu 
wspólnotach i na całym świecie nauczyła nas 
wrażliwości na słabość i bezbronność, zarówno 
innych, jak i nas samych. Doświadczywszy takiej 

życzliwości, tylu uśmiechów, tak wielu 
uścisków… odgadujemy, jak dobry będzie Bóg, 
już widzimy Jego dobroć poprzez tylu przyjaciół, 
którzy głoszą Jego bezwarunkową Miłość. 
Otworzyliśmy swoje serca, aby podążać za 
Jezusem i odkrywać Go w tych małych, kruchych 
i słabych, w których ukryte są największe skarby. 

Wiara i Światło jest w dobrych rękach: rękach 
Boga, a nie naszych. Dziś prowincja wybrała 
nową Radę. Wszyscy jej członkowie już wcześniej 
byli zaangażowani w różne projekty. Jest to 
gwarancją na przyszłość. Ich entuzjazm, ich 
młodość oraz stała dyspozycyjność w ciągu 
ostatnich lat oznaczają, że prowincja będzie 
kontynuowała wypełnianie posłannictwa 
przekazanego przez Ducha. 

Chcemy Wam wszystkim podziękować za Wasze 
oddanie w służbie na rzecz Wiary i Światła. Czy 
to na la rue du Laos w Paryżu, czy podczas 
innych podróży, pielgrzymek i wspólnych 
spotkań - poprzez Was czujemy się zjednoczeni 
z ogromną międzynarodową rodziną. 

Misją zadaną nam dziś przez Ducha Świętego jest 
kontynuowanie modlitwy za Was. 

Być może spotkamy się jeszcze gdzieś na tym 
świecie, ale na pewno ponownie spotkamy się 
we wspólnocie w niebie. 

Miguel i Muski Reyes  

Miguel i Muski Reyes byli koordynatorami 
prowincji „Iberoatlantyckiej” (Zachodnia 
Hiszpania, Gibraltar) od 2009 do 2017 roku. 
Ten piękny list, napisany po zakończeniu 
kadencji, który pozwolono nam tutaj opubli-
kować, pokazuje ich miłość, jaką obdarzyli 
Wiarę i Światło, ich pokorę i sens posługi.  
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Mała księgarnia  
Wiary i Światła 

Drogowskazy  
2017-2018 

Motywem przewodnim Drogowskazów jest Mo-
dlitwa Wiary i Światła; wybraliśmy ten temat, 
abyśmy mogli wspólnie rozważać ten piękny tekst 
przez najbliższy rok, prowadzący nas ku Spotka-
niu Międzynarodowemu w 2018 roku. Modlitwa 
Wiary i Światła jest podsumowaniem naszej du-
chowości. Znajdziemy w niej główne elementy, 
które poddamy refleksji na comiesięcznych spo-
tkaniach naszych wspólnot… 

Nadchodzący rok będzie czasem mocno ducho-
wym, który pomoże nam wspierać, miesiąc po 
miesiącu, wybory i decyzje, jakie delegaci obecni 
w Libanie będą musieli podjąć. W okresie od 
2018 r. do 2023 r. będziemy starać się rozpoznać 
Boże wezwanie dla naszego Ruchu na ten czas i 
podążać za nim. Aby móc wejść na drogę roze-
znania, możemy, oprócz Drogowskazów, posłużyć 
się narzędziami, które są w naszym zasięgu: bro-
szurą na temat duchowości i płytami DVD przy-
gotowanymi w różnych językach - dzięki nim za-
głębimy się w słowa rekolekcji, które Jean Vanier 
głosił w Trosly. 

GdC 

Okładka i ilustracje 

Tegoroczne Drogowskazy zostały przygotowane 
przez ekipę z Egiptu, która pracowała nad nimi z 
wielkim entuzjazmem. Byli bardzo szczęśliwi mo-
gąc ukazać bogactwo ich kraju. Pośród tych skar-
bów jest np. Nil, który użyźnia ziemię i daje życie. 
Koptyjska liturgia zawiera w sobie modlitwę 
dziękczynienia za wielką rzekę, najdłuższą na 
świecie. 

Amgad Edward, który jest autorem ilustracji, 
chciał ukazać, iż Jezus Chrystus daje życie poprzez 

swoje zmartwychwstanie. Sylwetka Chrystusa 
podąża jakby wzdłuż nurtu Nilu, od Aswan do 
Morza Śródziemnego. Ręce odwzorowują deltę, 
głowa ulokowana jest w miejscu stolicy, Kairu, a 
cień po prawej to jakby Morze Czerwone. Chwała 
zmartwychwstania oświetla cały kraj wraz z jego 
mieszkańcami. 

Zamówienia: międzynarodowa lub mała księ-
garnia, 2€ (+ koszt przesyłki). 

www.faithandlight.org/rubriques/haut/
publications/faith-and-light-publications 
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Z Bogiem, Carol 

Carol Oden opuściła nas na po-
czątku czerwca. W towarzy-
stwie Posy i Pearl wzięła udział 
w pielgrzymce do Lourdes 
w 1971 roku. Była bardzo ko-
chana. Jak mówią nasi przyja-
ciele z Armii Zbawienia, odeszła 
do chwały Pana! Chwalmy Boga 
za jej życie pełne radości, miło-
ści i pokoju. Uśmiech Carol 
zawsze pozostanie w naszych 
sercach. Widzieć ten uśmiech, 
to było trochę tak jakby zoba-
czyć chwałę Bożą. 

Z Bogiem, Jean-François 

Jean-François Lefèvre odszedł 
w Wielki Piątek. Jesteśmy 
smutni, ale szczęśliwi, że już nie 
cierpi po dwudziestu latach 
nieustających zmagań. Jocely-
ne, która towarzyszyła mu tak 
czule i tak wiernie, musi być 
zrozpaczona, ale i wyzwolona. 
Musimy modlić się za nią, tak 
samo jak za niego. 

Opłakuję utratę tego wielkiego 
przyjaciela, któremu francuska 
prowincja Wiary i Światła we 
Francji koordynowana przez 
niego zawdzięcza tak wiele. 

Album rodzinny 

Niech jego dusza spoczywa w 
pokoju z Bogiem. 

Jean-Paul Maïer 
wicekoordynator prowincji 

Z Bogiem, Anthony 

Nasz przyjaciel Anthony Wood 

obdarzony angielskim humo-
rem, wielką dyskrecją, zawsze 
dyspozycyjny i reprezentujący 
nas na międzynarodowym spo-
tkaniu w Leeds w 2013 r.... Pod 
koniec 2016 r. nasz przyjaciel 
Anthony udał się do Trosly, 
gdzie powierzono mu misję: 
sprzedaż książek. Od stycznia 
2017 roku przestał odpowiadać 
na moje wiadomości, co mnie 
zaniepokoiło. Skontaktowali-
śmy się z Trosly, aby czegoś się 
dowiedzieć i dać znać o odej-
ściu Jean-François do Ojca. I ze 
zdziwieniem dowiedzieliśmy 
się, że Anthony też nas zosta-
wił! 

Anthony zmarł na atak serca 
w dniu Matki Bożej z Guadalu-
pe. Modlę się za niego i dzięku-
ję za wszystko, co zrobił dla 
naszej wspólnoty „Arc en 
Ciel” („Tęcza”) i całego ruchu 
Wiara i Światło. 

Marie Pascale Joly 
koordynator wspólnoty 

Nowi koordynatorzy  

Liliana Ghiringhelli została 
wybrana na koordynatora 
prowincji „Fiume di Pa-
ce” („Rzeka pokoju”; Północ-
ne Włochy i Galia), zastępując 
Angelę Grassi. 

Alain i Isabelle Piffeteau zo-
stali wybrani, by koordynować 

prowincją Francja Zachodnia 
po Anne Cronier. 

Joël (i Anne-Marie) Arslanian 

Joël został wybrany, by towa-
rzyszyć prowincji „Francja 
Rhône Azur”, zastępując Mi-
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o wyzwaniach prowincji. Dzię-
kuję księdzu biskupowi Carlo-
sowi za otwartość i wspieranie 
Ruchu. Obecnie na terenie die-
cezji Salamanca istnieje sześć 
wspólnot. 

R.I. 

Nasz przyjaciel 
kardynałem 

Anders Arborelius, biskup 
Sztokholmu, stał się pierwszym 
w historii skandynawskim kar-
dynałem. I Jest on przyjacielem 
Wiary i Światła. Gratulujemy! 

Julie du Chéné, biskup Anders 

i Bérit Keszei, koordynator pro-
wincji „Northern Light”  („Światło 
Północy”) 

Dwunastu biskupów! 

Ojciec Bohdan Manyszyn i oj-
ciec Brendan Kelly zostali mia-
nowani biskupami przez papie-
ża Benedykta XVI. O. Bohdan 
w diecezji stryjskiej (Ukraina) 
i ojciec Brendan w diecezji 
Achonry (Irlandia). 

W ten sposób aż dwunastu 
kapelanów Wiary i Światła 
zostało biskupami! 

Nowe wspólnoty 

 w Yaounde w Kameru-
nie 

chela Baudranda. 

Germaine Cross została wy-
brana na koordynatora pro-
wincji „Kanada Zachodnia” 
oraz by przewodniczyć nowej 
Radzie. Od lewej do prawej: 
Sharon Wright, Germaine, Do-
ug Cross (kapelan prowincji), 
Sue Rokos i Deanne Riopel. 
Przed Germaine funkcję tę 
pełnili Ron i Jane Rogala. 

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim nowym koordynatorom za 
powiedzenie „tak”. Dziękuje-
my również byłym koordyna-

torom za służbę 
w  prowincjach! Życzymy każ-
demu z Was pięknej nowej 
drogi! 

Z wizytą u biskupa 

Biskup Salamanki, Carlos 
López, przyjął Maitane Reyes 

i Álvaro Gómeza, nowych ko-
ordynatorów prowincji Iberoa-
tlantyckiej. 

Na spotkaniu mówili o sytuacji 
Kościoła, o osobach niepełno-
sprawnych jako darze oraz 

 w Mediolanie (Włochy): 
„Messageri di Gi-
dia” („Posłańcy rado-
ści”) 

 w Lyngdal (Norwegia) 
 w Republice Środkowej 

Afryki 
 w Santiago de Chile: 

„Capacidad de Amar”  
 („Zdolni do miłości”) 

Nowy kapelan 
prowincji 

Ojciec André Girier został mia-
nowany kapelanem prowincji 
„Francja Rhône Azur”. Ojciec 
André nie jest zwykłym kape-
lanem, ponieważ jest ojcem 
czwórki dzieci i dziadkiem! Jest 
również pediatrą. Po śmierci 
żony został wyświęcony 
w 2013 r. dla diecezji Gap.  

Witaj, Ojcze André! 
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Dziękujemy naszym braciom i siostrom z Egiptu 
za dzieło, które stworzyli oraz Duchowi Świętemu 
za natchnienia. To prawda, że modlitwa Wiary 
i Światła jest skarbem nie do opisania. Jako koor-
dynator wspólnoty zawsze jestem poruszony, 
gdy odmawiamy tę modlitwę na początku comie-
sięcznego spotkania wspólnoty: nadaje ona "ton" 
i dynamikę popołudnia; to Jezus  zaprasza nas, 
aby spotkać się u Jego boku. To On wybrał nas, 
ponieważ wie, że się wzajemnie uzupełniamy 
i właśnie dlatego wybrał nas jednego po drugim, 
"aby stworzyć wspólnotę", także poza obrębem 
miejsca naszych spotkań: On daje nam braci na 
całym świecie. To On mówi nam przez usta na-
szych braci i sióstr, że kocha nas bezwarunko-
wo... Jest to z pewnością serce naszej duchowo-
ści. Powrót do niej ma zasadnicze znaczenie. 
Uwalniajmy się od naszych logistycznych, dusz-
pasterskich i innych obaw, ponieważ ta modlitwa 
wyraża Miłość Boga do każdego z nas, gdziekol-
wiek jesteśmy. Jest to skarb „rodziny Wiary 
i Światła”, czyli rodziny ponad granicami, które 
nas oddzielają... W Komunii.  

Laurent Szekely 
Wspólnota „La Colombe” („Gołębica”), Belgia 

 

Chciałem Wam podziękować za ten wspaniały 
wybuch radości, który miał miejsce wczoraj. Cy-
prien przygotował filmik, który jest ogólnodo-
stępny na YouTube. Tekst znajduje się w sekcji 
"Więcej", jeśli oglądający chcieliby przeczytać 
i wykorzystać go. 

Wystarczy wpisać "Handirap Foi et Lumière" na 
YouTube lub kliknąć poniższy link: https://
youtu.be/RvX-AmCl_cw 

Ze swojej strony miałem niezłą zabawę i myślę, że 
ten filmik, który zrobiliśmy, sprawi, że chociaż jed-
na osoba się uśmiechnie! 

Całuję wszystkich. 

Patrick Martini  
„Les abeilles de St Marc” („Pszczoły św, Marka”), 

Francja 

 

Po spotkaniu wspólnoty młody niepełnosprawny 
mężczyzna mówi do swojego przyjaciela: 

Myślę, że uszczęśliwiliśmy dzisiaj wielu ludzi. 
Przyjaciel odpowiedział:   

I nie było to takie trudne. Wystarczyło, że 
każdy się zaangażował! 

Każdy jest zaproszony, aby powiedzieć Jezusowi, 
co kocha najbardziej. Vincent, ze znacznym upo-
śledzeniem, powiedział:   

Jezu, Ty kochasz mnie. 
Masz na myśli: Jezu, kocham Ciebie? 

Vincent powtarza:   
Jezu, Ty kochasz mnie. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Listy od Czytelników  

Rapująca grupa Wiary i Światła 



25 

 

 31 sierpnia - 3 września: spotkanie prowincji „Colours of Asia” („Kolory Azji”; Malezja, 
Pakistan, Filipiny, Singapur), Tagayty City, Filipiny 
 9 września: Rada Prowincji „France Est Pétillant” („Francja, Iskrzący Wschód”), Saint 
Nicolas de Port 
 29 września - 1 października: Zgromadzenie Prowincji „Kanada Wschodnia”, Trois 
Rivières 
 30 września: pielgrzymka wspólnot chorwackich, Marija Bistrica, Chorwacja 

 6-8 października: Zgromadzenie Prowincji „Northern Lights” („Światła Północy”; Dania, 
Estonia, Norwegia i Szwecja), Magleås, Dania 

 12-16 października: Rada Zarządzająca „Wiary i Światła”, Orsay, Francja 
 13 października: świętowanie 25-lecia prowincji „Heart of Europe” („Serce Europy”; 
Niemcy, Austria, Luksemburg, Holandia), Banneux, Belgia 
 20 października: Rada Prowincji „Southern Cross” („Krzyż Południa”; Australia i Nowa 
Zelandia), Canberra, Australia 
 20-22 października: rekolekcje dla wspólnot z prowincji „Southern Cross” („Krzyż 
Południa”) pt. „Przypowieści o Jezusie”, Christchurch, Nowa Zelandia 
 21-24 października: rekolekcje w prowincji „France Sparkling East” („Francja, Iskrzący 
Wschód”), Portieux Abbey 

 10 listopada: 27 rocznica Wiary i Światła w Gibraltarze  
 10-12 listopada: Zgromadzenie Prowincji „Polska Południowa”, Hałcnów 

 11-12 listopada: spotkanie prowincji „Campo Belo” („Piękne pole”; Brazylia Środkowa), 
Juiz de Fora 
 17-19 listopada: rekolekcje dla prowincji „Eastern Africa” („Afryka Wschodnia”; 
Burundi, Kenia, DRC Kivu, Rwanda), Kigali, Rwanda 

Terminarz  
międzynarodowy 
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Chcesz ofiarować datek? 
 

W kilku prowincjach/krajach Wiara i Światło jest uznawana i zarejestrowana jako 
organizacja charytatywna. 

Podobnie jak we Francji, możesz ubiegać się o ulgę podatkową od darowizny. 
Sprawdź, jak to jest u Ciebie. 

Dotacje online: www.fightandlight.org 

Solidarnośććmiędzynarodowa 

Projekty wymagające wsparcia: 
 

 Zgromadzenie Prowincji „Holy 
Family” („Święta Rodzina”; Północny Egipt, 
Sudan, Południowy Sudan) w Kairze: 4 600 € 
 

Na co Wasze datki zostały 
wykorzystane od marca? 
 

 Międzynarodowe Spotkanie Młodych, lipiec 
2017 
Składamy gorące podziękowania wszystkim 
wspierającym nas przyjaciołom oraz 
koordynatorom prowincji, którzy pomogli 
sfinansować Spotkanie Młodych. 
Dzięki pieniądzom od Jeana Vaniera z 
Nagrody Templetona oraz dzięki Waszej 
hojności 45 młodych przyjaciół mogło 
uczestniczyć w tym wspaniałym wydarzeniu, 
tak ważnym dla przyszłości naszego Ruchu! 
Przybyli oni z: Malezji (1), Meksyku (3), 
Hondurasu (1), Nikaragui (1), Chorwacji (2), 
Egiptu (3), Peru (2), Polski (5), Brazylii (9), 
Ukrainy (5), Gruzji (3), Zimbabwe (2), Filipin 
(1), Czech (1), Rosji (1), Litwy (1), Węgier (2), 
Rumunii (2). 
Za kilka tygodni będzie specjalny numer „Żagli 
na maszt!” poświęcony temu wydarzeniu. 
Jeszcze raz wszystkim dziękujemy! 
 

 ZgromadzenieProwincji „Rainbow” („Tęcza”) 
(Madagaskar, Mauritius, Reunion, Seszele):  
3 970 € 
 

 Rekolekcje w Trosly dla osób z Ukrainy 
i Rosji 
Rekolekcje wygłoszone przez Jeana Vaniera 
pod hasłem „Pokój mój daję wam”: 5 000 € 
W następnym numerze będzie zbiór 
świadectw uczestników. 
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J 
eśli odważam się przywołać cierpliwość, 
na pewno nie jest to spowodowane moją 
własną cierpliwością, ponieważ bardzo 

szybko osiągam jej granice. Jednak spotykanie 
rodziców z niepełnosprawnym dzieckiem, którzy 
doświadczają ogromnej trudności w niezgłębionej 
samotności, obudziło we mnie współczucie. Bę-
dąc blisko wielu z nich, jestem pod wrażeniem ich 
niewyobrażalnej cierpliwości na co dzień. Bardzo 
dużo nauczyłam się od Camilli i Gérarda, których 
obydwaj synowie byli niepełnosprawni intelektu-
alnie w znacznym stopniu. Szczególnie uderzyła 
mnie Camille, posiadająca porywczy tempera-
ment i lubiąca efektywność. Camille opowiedziała 
mi o popołudniu, w którym miała zająć się zaległą 
korespondencją. Loïc był razem z nią, chwytał 
kartki, aby je zgnieść lub rozerwać, zrzucił donicz-
kę z kwiatkiem na ziemię z wielkim wybuchem 
śmiechu, a wszystko to po tym, jak spędził pół 
nocy bezsennie... Dodać do tego trzeba niekoń-
czące się działania administracyjne w celu znale-
zienia  odpowiedniego ośrodka, dwie noce w po-
ciągu, aby zobaczyć centrum w Lozère  ... 

Nie wszyscy rodzice stoją w obliczu takich dużych 
trudności, ale wszyscy oni mają do czynienia 
z nadzwyczajnymi problemami. To, co pomaga 
wytrwać "zwyczajnym rodzicom", to możliwość 
patrzenia na postępy ich dziecka, bycie niemal 
pewnym, że za kilka miesięcy noce będą normal-
ne. Za rok pójdzie do szkoły, następnie zda egza-
miny, będzie miało pracę, którą polubi... Nato-
miast w przypadku niepełnosprawnego dziecka 
chodzi o nieskończoną cierpliwość. Coś się w nas 

roztrzaskuje. Nie sądzisz, że będziesz w stanie 
temu podołać, boisz się, że nie potrafisz. 

Owoc miłości 

We wspaniałym hymnie do miłości św. Paweł 
pisze: „Miłość jest cierpliwa”. Ta cierpliwość jest 
dla nas niemożliwa do osiągnięcia w oparciu 
o nasze własne siły. To Jezus, który po ukochaniu 
nas do końca w swojej męce i śmierci, w milczą-
cym i rozpaczliwym bohaterstwie, a następnie 
przez zmartwychwstanie, posyła nam Ducha 
Świętego, aby nas uzdolnił do miłości, która ni-
gdy się nie zmęczy. Cierpliwość (z łacińskiego 
pati, co znaczy cierpieć) jest jednym z ośmiu 
owoców jego Miłości. Trudno jest oddzielić cier-

List Marie-Hélène 
 

 Nieskończona  
cierpliwość rodziców 

Trudne zachowania, zależność, ciężar opieki, jaki pociąga za sobą niepełno-
sprawność dziecka często są sprawdzianem cierpliwości dla jego bliskich. 
Marie-Hélène Mathieu rozważa tę cnotę, która jest tylko innym imieniem mi-
łości. 
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Fragment z „Ombres et Lumière” („Cienie i Światło”), 
217,  maj - czerwiec 2017 r. 

pliwość od nadziei, zapobiega ona rezygnacji 
i wyrzeczeniu się odpowiedzialności. Apeluje 
o pokorę, jest bardzo bliska łagodności i życzliwo-
ści. 

Naśladując świętych 

Na tej drodze mamy niezwykłych towarzyszy, któ-
rymi są święci. Osoba Franciszka Salezego jest 
najbardziej pocieszająca, ponieważ miał on wybu-
chowy i gorący temperament, a stał się świętym 
pełnym łagodności. Pewnego dnia, gdy został 
zbesztany za okazanie zbyt dużej cierpliwości wo-
bec niegrzecznego gościa, odpowiedział: „Wolę 
raczej milczeć niż stracić kwadrans; ta odrobina 
cierpliwości, którą pracowicie gromadziłem dzień 
po dniu, przez dwadzieścia dwa lata, jest rosą dla 
mojego biednego serca”. 

Franciszek przekazuje nam swój sekret: „Módl się 
bez końca”. Ale był on realistą. Poradził kiedyś 
szczególnie przytłoczonej matce: „Spędź siedem 
minut na serdecznej rozmowie z Panem, a na-
stępnie przeżyj dzień z krzykiem lub spoglądaj na 
Niego”. 

Wyczerpanie jest pierwszym wrogiem cierpliwo-
ści. Wielu rodziców irytuje się, zaczyna krzyczeć, 
ponieważ są zmęczeni. Następnie ich dzieci zaczy-

nają krzyczeć, dlatego że niecierpliwość jest za-
raźliwa. Ważne jest więc, by bez poczucia winy 
podjąć niezbędne środki zaradcze, zadzwonić do 
przyjaciół i odpocząć, jeśli tylko będzie to możli-
we. 

Cierpliwość wobec Boga. On pisze prosto na 
krzywych liniach. „Narodziny Patryka były kata-
strofą. Dzisiaj, w jego dwudzieste urodziny, do-
chodzimy do wniosku, że zasiał w nas niepokój, 
ale też przemienił nas”. 

Cierpliwość wobec samego siebie. Często zdru-
zgotani przez winy, ledwo możemy stawić czoła 
naszej marności, naszej niecierpliwości... Słuchaj 
młodego Franciszka, który mówi nam: „Bóg mnie 
kocha, takiego jakim jestem. Bóg cię kocha takie-
go, jakim jesteś”. 

Cierpliwość wobec dziecka. Aby dziecko mogło 
rosnąć i czynić postępy, nasza cierpliwość jest 
dla niego tak niezbędna jak powietrze, którym 
oddycha. 

Nasze dziecko jest w istocie naszym nauczycie-
lem cierpliwości! 


