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Henri ,  
mój przyjaciel , 

mój brat 

z upośledzeniem, co uważał za sprawę prioryte-
tową. Cały czas był przy jej boku - nie jako Prezy-
dent Wiary i Światła, ale jako Henri, liczący się  
z innymi i uważny przyjaciel. Byłem tym bardzo 
poruszony.  

Pamiętam także audiencję u papieża Benedykta 
XVI w Rzymie. Protokół wymagał, aby jeden  
z delegatów złożył uszanowanie Ojcu Świętemu 
na zakończenie wizyty. Henri został poproszony, 
aby to on był w gotowości. Jednakże po chwili 
refleksji podszedł do mnie mówiąc, że to ja 
powinienem iść.  

Nasze ostatnie spotkanie odbyło się w Rzymie, 
gdzie czasopismo Ombres et Lumière (Cienie  
i Światło) zorganizowało pielgrzymkę. Henri 
przybył wraz z Louise, a ja byłem z Izabellą; nasza 
czwórka trzymała się razem i wiele się śmiała.  
W szczególności wspominamy wspólnie spędzony 
czas w gościnnym Libanie, gdzie odbyło się spot-
kanie Rady Zarządzającej.  

Jeszcze wiele mógłbym mówić o Henrim, tym 
drogim Henrim. Jesteśmy z tego samego rocznika 
(Henri był starszy ode mnie o trzy miesiące).  
Jestem smutny i nieszczęśliwy z powodu tak 
nagłej  i brutalnej śmierci, której nic nie zwiastow-
ało. W imieniu wszystkich wspólnot Wiary  
i Światła składam najszczersze kondolencje jego 
drogiej żonie Louise i dziękuję Bogu za wspaniałe 
życie Henriego, które poświęcił rozwojowi Wiary  
i Światła. Henri zawsze pragnął, aby Rada 
Zarządzająca, której przewodniczył, upewniała się, 
że Ruch ma wszystkie potrzebne mu środki ad-
ministracyjne, finansowe, prawne, nie zapo-
minając też nigdy i o duchowych. 

Spoczywaj w Bogu, Henri, mój przyjacielu i bracie! 

L 
ista nekrologów w „Żaglach na maszt!” 
była długa (za długa!) w ciągu ostatnich 
miesięcy. W ciągu półtora roku 

przeżyliśmy odejście wielu przyjaciół (o wielu  
z nich zapomniałem): tata Juriko - Pan Hattori 
(Japonia), Alfredo Souto Neves (Portugalia), 
który przede mną, wraz z Zecą, pełnił funkcję 
koordynatora Afryki, założyciel Wiary i Światła  
w Holandii - Dimph Kivits, nasz drogi Kapitan 
Stefano di Franco (Włochy), założycielka Wiary I 
 Światła we Wrocławiu (Polska), córka Teresy, 
Joanna Breza, przez ponad dwadzieścia lat kra-
jowy kapelan Cypru - Ojciec Umberto, mąż Vivi-
ane - Didier le Polain, Ojciec Serge Maroun 
(kapelan prowincji Francja Północna)… A teraz 
przyszedł czas na Henriego Majora, aby dołączył 
on do wspólnoty Wiary i Światła w Niebie, gdzie 
wielu wciąż kontynuuje ziemską misję bycia ty-
mi, którzy niosą radość i nas obserwują. Na tej 
liście są obecni przedstawiciele wszystkich 
członków: czwórka przyjaciół, dwóch ojców, 
osoba z upośledzeniem i dwóch kapelanów!  

Spotkałem Henriego Majora, kiedy był od-
powiedzialny za towarzyszenie naszemu 
Ruchowi po spotkaniu w Madrycie, na którym 
zrodziła się potrzeba reorganizacji struktur. Pra-
cowaliśmy razem w Radzie Międzynarodowej 
przez dwa lata, w 2008 roku w Lourdes Henri 
został wybrany na Prezydenta, a ja na 
Koordynatora Międzynarodowego. Był to 
początek współpracy , która zawsze opierała się 
na zaufaniu, przyjaźni i współdziałaniu. Razem 
zadbaliśmy o sprawne zorganizowanie 
pielgrzymek na całym świecie z okazji 40 roczni-
cy Wiary i Światła.  

Szczególnie zapadła mi w pamięć wspólna 
pielgrzymka do Sainte Anne de Beaupré. Henri 
był odpowiedzialny za towarzyszenie osobie  

Od Redakcji 
Ghislain du Chéné, Koordynator Międzynarodowy 
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Luteranie i katolicy  

Relacja 

O 
d chwili, kiedy Luter 
przybił swoje „95 tez” 
do drzwi kościoła  

w Wittenberdze (w Niemczech), 
minęło 499 lat. Pociągnęło to za 
sobą wiele tragedii i morderstw. 
Zaledwie 50 lat temu chrześcija-
nie podjęli starania, by zbliżyć 
się do siebie oraz modlić się  
o jedność. 

Wyruszyliśmy do Malmö, aby 
świętować razem z Papieżem 
Franciszkiem, Prezydentem 
Światowej Rady Kościołów oraz 
wieloma biskupami: katolickimi, 
luterańskimi i z innych kościo-
łów zgromadzonymi w katedrze 
w Lund. Była tam obecna także 
szwedzka para królewska, pre-
mier Szwecji oraz biskup Audo  
z Aleppo. 

Będąc na stadionie Malmö Are-
na, wystarczająco dużym, by 
pomieścić tysiące ludzi, mogli-
śmy przeżyć nabożeństwo eku-
meniczne transmitowane z Lund 
i wyświetlane na ogromnych 
ekranach. Nie tylko oglądaliśmy, 
ale też modliliśmy się i śpiewali-
śmy razem z nimi. 

Po nabożeństwie Papież oraz 
Prezydent Światowej Rady Ko-
ściołów podpisali dokument, 
który mówił o pięciu sposobach 

zmian może wprowadzić jedna 
osoba. Papież oraz Prezydent 
Światowej Rady Kościołów Lute-
rańskich podziękowali każdej  
z nich z osobna.  Na koniec 
wszyscy otrzymaliśmy od nich 
błogosławieństwo. 

Spotkaliśmy wielu przyjaciół. 
Byli obecni zarówno katoliccy, 
jak i luterańscy kapłani. Zoba-
czyliśmy młodych ludzi odma-
wiających różaniec ze swoim 
kapelanem (szwedzkim kapela-
nem z Wiary i Światła, którego 
dobrze znaliśmy!). Zaśpiewali-
śmy pieśń wspólnotową. 

Zewsząd przybyli dziennikarze,  
a za naszą małą grupą podążał 
reporter telewizyjny. Ojciec Erik 
Hviid Larsen (luterański kapelan 

wypracowywania jedności. Przy 
każdej wzmiance o którymś  
z tych sposobów dziecko zapala-
ło świeczkę. 

Następnie Papież, Prezydent 
Światowej Rady Kościołów, bi-
skup z Aleppo oraz inni ludzie 
przybyli do Malmö i zostali  
z nami przez dwie godziny. 

W trakcie tego spotkania przed-
stawiciele „Caritas Internatio-
nal” i „World Servi-
ce” (luterańskiej organizacji cha-
rytatywnej) podpisali dokument 
obiecujący wspólną pracę nad 
jednością nie tylko poprzez sło-
wa, ale i przez działania. 

Podczas tego wydarzenia wygło-
szone zostały poruszające świa-
dectwa, pokazujące, jak wiele 

30 października ubiegłego roku dwunastoosobowa delegacja Wiary i Światła z Danii spotkała 
się w szwedzkim mieście Malmö, by wziąć udział w obchodach 500. rocznicy Reformacji, 
zorganizowanych przez Światową Federację Luterańską, w obecności Papieża Franciszka  
i wielu katolików. 

Federacja reprezentuje 74 miliony chrześcijan, ale niezliczone kościoły protestanckie, 
powstałe w wyniku rozłamu zapoczątkowanego przez luteranów, dają w sumie około 800 
milionów ludzi. 

Papież Franciszek i bp Munib Younan, przewodniczący  
Światowej Federacji Luterańskiej 
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1 listopada wróciłam do Malmö, 
by wziąć udział we Mszy z Pa-
pieżem. Wielu uczestników wy-
ruszyło z domu w środku nocy, 
by przybyć tam na czas. Pomimo 
tego, że część z nas spała krót-
ko, atmosfera była cudowna. 
Znalezienie się tam było łaską. 
Widziałam tłum ubranych na 
biało kapłanów! Po Mszy Papież 
Franciszek wyruszył w papamo-
bile, by przywitać się z nami. 
Gdy zbliżył się do miejsca, w 
którym znajdowali się ludzie 
starsi i niepełnosprawni, zatrzy-
mał się, by ich pobłogosławić. 
Wśród nich była Marie! 

Pamiętam z dzieciństwa , że nie 
pozwalano mi odmawiać Modli-
twy Pańskiej z resztą klasy (nie 
wiem, czy to za sprawą naszego 
kapelana, czy wszędzie tak by-
ło). Dziś doświadczam ekumeni-
zmu w Wierze i Świetle; mam 
wiele szczęścia. 

Niech Bóg Was błogosławi. 

Inge Switon Ronnow 
Koordynatorka wspólnoty 

Vesterbro 

Wiary i Światła) oraz Kirsten 
Jørgensen (katoliczka i wiceko-
ordynatorka Wiary i Światła w 
Danii) też tam byli. Widzieliśmy 
ich później w telewizji. Również 
francuska telewizja i Radio Wa-
tykan przeprowadzili z nami 
wywiad! 

Piosenkarka z RPA, Jennifer Fer-
guson, oraz jej córka Hannah, 
mająca zespół Downa, zaśpie-
wały przepiękną pieśń o nadziei. 

Spędziliśmy również czas na 
modlitwie o zakończenie wojny 
w Syrii. 

W Kopenhadze ludzie ugościli  
w swoich domach przyjaciół 
mieszkających w innych czę-
ściach kraju. Marie Storm, jedna 
z założycielek Wiary i Światła  
w Danii, poszła do swojej są-
siadki z prośbą o pożyczenie 
łóżka. Nie słysząc odpowiedzi na 
wołanie, Marie, która posiadała 
klucz do jej domu, weszła do 
mieszkania i znalazła ją leżącą 
na podłodze z zawałem serca. 
Natychmiast zadzwoniła po ka-
retkę, dzięki czemu uratowała 
jej życie. 

Tęsknimy za chwilą,  
w której rana  

w ciele Chrystusa  
się zagoi… 

Prowincja „Northern 
Lights” („Światła Północy”) 

zrzesza Danię  
(3 wspólnoty), Estonię (2), 
Norwegię (11) i Szwecję (4). 
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To było odważne... aby 
między 12 a 15 września,  
w Lourdes, zgromadzić 
niewidomych  
i niesłyszących, osoby  
z niepełnosprawnością  
intelektualną, chorobami 
psychicznymi i wielorakimi 
niepełnosprawnościami... 

B 
yło nas 750 osób. Lu-
dzie z różnymi niepeł-
nosprawnościami. Przez 

trzy dni dzieliliśmy się sobą, mo-
dliliśmy się, świętowaliśmy  
i bardzo dobrze się bawiliśmy. 

To było odważne... Organizato-
rem było PPH (Pastorale pour 
les Personnes Handicapée – 
Duszpasterstwo osób niepełno-
sprawnych). Trzydniowe spotka-
nie miało na celu pokazanie,  
że w Kościele nie ma potrzeby 
oferowania programów duszpa-
sterskich dla osób niepełno-
sprawnych, ale najważniejsze 
jest żyć razem z nimi według 
Ewangelii. 

W ciągu tych trzech dni był  
z nami bp Aupetit z diecezji 
Nanterre. Na krótszy lub dłuższy 
czas pojawiali się też inni bisku-
pi. Naszymi wielkimi świadkami 
byli Philippe Pozzo di Borgo, 
który jest całkowicie sparaliżo-
wany poniżej szyi (jego historia 
była inspiracją dla filmu 
„Nietykalni”) i Jean-Christophe 
Parizot, który pomimo zdiagno-
zowanej miopatii, jest diako-
nem. 
Każda z reprezentowanych die-
cezji otrzymała worek soli. Te 
worki miały zostać przekazane 

Pasjonaci  
życia 

Relacja 

biskupom jako przypomnienie, 
że osoby niepełnosprawne są 
„solą ziemi”. Dodałbym jeszcze, 
że ta sól powinna mieć udział w 
życiu diecezji! 

Bp Aupetit twierdził, że osoby 
niepełnosprawne powinny być 
w strukturach Kościoła: posłu-
gujących grupach duszpaster-
skich, grupach parafialnych  
i innych. 

Przybyliśmy do Lourdes z naszy-
mi „rondlami”, dużymi i małymi, 
powodującymi mniejszy i więk-
szy hałas. Wielu z nas przytła-
czają one na co dzień. Są na 
dnie naszych serc, ale jeśli zo-
staną przedziurawione, może 
przez nie, przez tę ich kruchość, 
przepłynąć Boża łaska. 

PPH zachęca diecezje do organi-
zowania spotkań podobnych do 
tego, które odbyło się w Lour-
des. Do sukcesu takiego przed-
sięwzięcia na pewno przyczyni 
się zapewnienie wszelkich po-
trzebnych pomocy i udogod-
nień, takich jak: audiodeskryp-
cja, ekrany, język migowy, bro-
szury z pismem Braille'a, tak by 
żadna z osób nie czuła się pomi-
nięta. Wiemy, że warto trochę 
wysilić wyobraźnię, spotkanie  

w Lourdes jest tego dowodem! 

Zakończę słowami Philippa Po-
zzo di Borgo: „Pamiętajcie: je-
steście zwiadowcami. Musicie 
nauczać o potędze kruchości,  
a nie o żalu i rozpaczy.” 

Niech te słowa dodadzą nam 
siły i odwagi na ten nowy rok. 

André Haurine 
Kapelan Prowincji „Ile de France 

Ouest” (Francja Zachodnia) 

Prowincja „Ile de France 
West” liczy 32 wspólnoty 

André Haurine,  
niedowidzący diakon  
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B 
rałam udział w wielu 
pielgrzymkach Wiary  
i Światła. Każda z nich 

była jedyna w swoim rodzaju, 
ale ta jesienna do Sanktuarium 
Świętej Teresy w Los Andes była 
wyjątkowa! 

Przybyliśmy z Brazylii i Peru, 
żeby dołączyć do mieszkańców 
Chile. 

Ci z nas, którzy byli z Brazylii, 
zjawili się 4 dni wcześniej, aby 
poznać ludzi i miasto. Wieczo-
rem, w dniu przyjazdu, zostali-
śmy zaproszeni na obiad w do-
mu Gimeny i Tomasa Alempar-
te, byłych koordynatorów z Chi-
le. Spotkaliśmy się tam z kilko-
ma osobami z Wiary i Światła. 
To było bardzo miłe. 

W ciągu następnych trzech dni 
zwiedziliśmy miasto Rinconada, 
na północy Santiago. Uczestni-
czyliśmy w Mszy parafialnej  
i poznaliśmy innych członków 
Wiary i Światła. Odwiedziliśmy 
również „Refugio de la Esperan-
ta” („Schronisko nadziei”) - 
warsztaty dla młodych niepeł-
nosprawnych kobiet. 

W końcu wyruszyliśmy, aby po-
łączyć się z innymi pielgrzymami 
w Sanktuarium Świętej Teresy  
z Andów. 

Pielgrzymka była wspaniała  
i bardzo dobrze zorganizowana. 
Program obejmował konferen-

Relacja 

Święta Teresa z Andów 
 
W dniach od 30 września do 2 października wspólnoty z Chile udały się na pielgrzymkę 
do Sanktuarium Świętej Teresy z  Andów, patronki państwa i młodzieży.  

cje, czas świętowania i modli-
twy. Mieliśmy Drogę Krzyżową, 
obrzęd umycia stóp ... W nie-
dzielę byliśmy na Mszy w Ko-
ściele Świętej Teresy. 

Jestem pełen podziwu dla Ekipy 
Koordynującej. Wszystko odbyło 
się w atmosferze spokoju. Za 
każdym razem, gdy przychodzili-
śmy na zajęcia, wszystko było 
doskonale przygotowane. 

Przybyło dużo osób niepełno-
sprawnych. Powstały dobre re-
lacje między wszystkimi. To było 
wspaniałe doświadczenie. 

Dziękuję organizatorom, dzięku-
ję Bogu, Dziewicy Maryi i Świę-
tej Teresie. 

Zilda Siqueira Furtado 
Była koordynatorka Brazylii 

Święta Teresa z Los Andes  (Juanita 
Fernandez Solar) urodziła się 13 lipca 
1900 r. W wieku 14 lat odkryła „Dzieje 
duszy” św. Teresy od Dzieciątka Je-
zus. Napisała też pamiętnik, nazwany 
„Dzienniczkiem”. Juanita miała tylko 
jedno życzenie, aby wstąpić do klasz-
toru karmelitanek. W  oczekiwaniu na 
to pomagała ubogim w slumsach 
Santiago i uczniom, którzy mieli trud-
ności z nauką. Uczyła katechizmu 
dzieci rolników, którzy pracowali dla 
jej ojca. W wieku 19 lat wstąpiła do 
karmelitanek. Po niecałym roku poby-
tu w klasztorze zaraziła się tyfusem  
i zmarła 12 kwietnia 1920 r. Kanonizo-
wana  przez papieża Jana Pawła II 21 
marca 1993 r., została mianowana 
patronką kraju. 

Chile jest częścią prowincji „Jesus Light of the Andes” („Jezus, 
Światło Andów”) i ma 4 wspólnoty. Prowincję tę tworzą 
również: Kolumbia (1), Ekwador (1) i Peru (18). 
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,,Krzyż Południa” w Australii 

Rada Prowincji podczas … cięż-
kiej pracy. 

Członkowie Rady Prowincji, od 
lewej do prawej: Nora Cochra-
ne (Kapelan Prowincji), Mary 
de Leijer (Koordynator Prowin-
cji), Jos de Leijer (Skarbnik), 
Sharon Allen (Sekretarz), Adele 
Beattie (wicekoordynator pro-
wincji - Nowa Zelandia) oraz 
Pam Barker (wicekoordynator 
prowincji- Australia). 

Podczas modlitwy i medytacji 

zostało wykorzystane nagranie 
z Jeanem Vanier na DVD. 
Wspaniałe źródło. 

Dostaliśmy światło od Ducha, 
by nadal odpowiadać ,,Tak” na 
wezwanie od Boga. 

,,Światło Orientu”  
w Korei Południowej 

Prowincja z trzema różnymi 
językami (japoński, koreański  
i 2 dialekty chińskiego) razem 
spędziła weekend. 

Modlitwa z wykorzystaniem 
gestów – języka, który łączy nas 
wszystkich. 

Pantomima bez słów- Jezus 
uzdrawia paralityka. 

Konferencja o tożsamości i mi-
sji Wiary i Światła oraz konty-
nuacja tego tematu w czasie 
grup dzielenia i refleksji. 

Był to czas poświęcony na to, 
by zrozumieć nasze powołanie, 

Relacja 

Valerie Jaques z Malezji jest wicekoordynatorem 
międzynarodowym. Towarzyszy ona prowincjom: „LIGHT OF 
THE ORIENT” („Światło Orientu” - Korea Południowa, Hong 
Kong, Japonia, Tajwan), „Colours of Asia” („Kolory Azji”- 
Malezja, Pakistan, Filipiny, Singapur) i „Southern 
Cross” („Krzyż Południa” - Australia, Nowa Zelandia). 
Spotkania Rad Prowincji na zdjęciach.  

Wizyta w dwóch  
prowincjach 
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na które odpowiadamy Bo-
gu ,,Tak”. 

Zastanawialiśmy się nad tożsa-
mością i misją oraz nad tym 
wszystkim, co podejmujemy  
w naszych działaniach, nad fi-
nansami, rozeznawaniem…  
jak wypełniamy tę misję  
w naszym życiu, we wspólno-
tach, krajach oraz w świecie. 

Valerie Jaques 
Wicekoordynator  
międzynarodowy 

Liczba wspólnot 

• Australia: 5 

• Nowa Zelandia: 6 
 

• Korea Południowa: 6 

• Hong-Kong: 3 

• Japonia: 6 

• Tajwan: 2 
 

• Malezja: 1 

• Pakistan: 3 

• Filipiny: 8 

• Singapur: 2 

Francis i Damiano prezentują tożsamość i misję Wiary i Światła 

Maryja Patronka Korei 

Zestaw 5 DVD z rekolekcji 
Jeana Vanier dla Wiary i 
Światła: ,,Ucz się od tych, 
którzy są słabi”, jest 
dostępny w Sekretariacie 
Międzynarodowym lub na 
stronie: 
www.foietlumiere.org 
(Petite boutique) w cenie 38€. 

W wersji francuskiej, 
angielskiej, hiszpańskiej i 
portugalskiej. 

Świętowanie ze wspólnotą z Busan 
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C 
ienie i Światło od 
styczniowego numeru 
z 2017 r. zmieniły 

swoją formułę. Praca zespołu 
redakcyjnego nie polegała na 
całkowitym przeobrażeniu te-
go pięknego czasopisma, które 
wielu członków Wiary i Światła 
dobrze zna. Było to raczej 
wzmocnienie wsparcia, które 
czasopismo daje rodzinom  
i osobom upośledzonym: 

•poprzez ciągłe dostarczanie 
linków, tworzenie sieci relacji 
za pośrednictwem tego me-
dium 

•przez starania w celu dotar-
cia do nowych czytelników, 
aby mogli odkryć, jak kruchy 
jest każdy z nas - nasi przyja-
ciele z niepełnosprawnością, 
którym trudno to ukryć, ale 
także my wszyscy, którzy ma-
my rany, słabości w głębi nas 
samych. 

Czasopismo pozostaje w ści-
słym związku z chrześcijański-
mi wartościami, które Marie-
Hélène Mathieu nadała mu 
przy jego powstaniu w 1968 r., 
zaś ona sama wyznaczyła sobie 

3 wielkie misje, które łączą się 
w "jedno": dzielmy się naszą 
kruchością, wspierajmy rodziny 
i przekazujmy Nadzieję. 

Aby wprowadzić tę nową for-
mułę (magiczną formułę?), zor-
ganizowano konferencję praso-
wą w bardzo „szczególnym” 
miejscu, w całkowitej ciemno-
ści, w restauracji o nazwie 
„Dans le noir” [„W ciemności”- 
przyp. red.] w Paryżu. W całko-
witej ciemności (aby dostać się 
na swoje miejsce, trzeba było 
wejść w grupach po pięć 
osób;  każda z osób kładła dłoń 
na ramieniu osobie będącej 
przed nią) mieliśmy doskonałe 
śniadanie. 

Było to nadzwyczajne doświad-
czenie. Odkrywaliśmy swoje 
możliwości, o których nie mieli-
śmy pojęcia, aby znaleźć to, co 
było przed nami i zidentyfiko-
wać smaki: talerz z małą sałatką 
owocową, jogurt, croissant, 
małą bułeczkę czekoladową  
i szklankę soku owocowego. W 
tym czasie słuchaliśmy (bez 
rozpraszania uwagi) wystąpień 
Cyryla Douilleta i trzech stałych 
publicystów czasopisma poru-

szających bardzo ambitny te-
mat: czy kruchość może urato-
wać świat? Po godzinie wyszli-
śmy, tak samo jak weszliśmy,  
i otrzymaliśmy radę, aby wy-
chodząc patrzeć w dół, by nie 
doznać oszołomienia. 

Słuchając prezentacji (bardzo 
oświecającej w tej głębokiej 
ciemności), pomyślałem o Hen-
rim i Louise Major, którzy byli 
wiernymi czytelnikami czasopi-
sma; Louise była koordynatorką 
strefy Ameryki Północnej,  
a Henri był Prezydentem Rady 
Zarządzającej Wiary i Światła. 
Oboje przybyli z Kanady na piel-
grzymkę Cieni i Światła do Rzy-
mu w październiku 2014 r.,  
a Henri przez ostatnich kilka 
miesięcy cierpiał na chorobę 
układu nerwowego. Oboje mie-
li wspaniałą odwagę: Henri zgo-
dził się wziąć udział w nowator-
skim sposobie badań nad cho-
robą, dzięki czemu inni będą 
mogli korzystać z bardziej od-
powiednich zabiegów. Louise 
spędzała te dni z mężem. To 
miejsce jest o wiele za daleko 
dla mnie, aby tam chodzić, ale 
mimo wszystko chodzę tam 

Nowa, magiczna 
formuła! 

Relacja 
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codziennie od 10.30 do 4.30 ... 
a nawet jeśli mam problemy, 
one mijają. 

Otrzymaliśmy wstępny artykuł 
Marie-Hélène do tej nowej edy-
cji zatytułowany Odwiedziny 
czy nawiedzenia? (zob. str. 27), 
w którym mówi: Prawdopodob-
nie każdy, kto przychodzi i ofe-
ruje swoją obecność, dziwi się 
faktem, że on sam został także 
obdarowany. Bywa i tak, że 
przybywamy bardzo słabi,  
z pokusą uniknięcia spotkania,  
i to właśnie wtedy osoba od-
wiedzana w tych naszych niedo-
statkach wyczuwa obecność 
Jezusa. To jest to, co Henri  
i Louise czują każdego dnia. 
Czuli to także ci, którzy przyjeż-
dżali do Henriego, dzwonili lub 
pisali, dając świadectwo przy-
jaźni. 

Oto naprawdę jeden z owoców, 
którego doświadczamy w Wie-
rze i Świetle: przyjaźń jest tak 
silna, że dzięki niej robimy rze-
czy, których nie mielibyśmy 
odwagi zrobić. Dlatego Wiara  
i Światło powinna czuć się zwią-
zana z czasopismem Cienie  
i Światło: przyjaźń, której do-
świadczamy, znajduje odzwier-
ciedlenie w artykułach. Odnaj-
dujemy w nich te więzi, które 
nas jednoczą, spotkanie po spo-
tkaniu. Dzielimy się swoimi sła-
bościami (każda osoba niepeł-
nosprawna jest dla nas jak lu-
stro, dzięki któremu uczymy się 
akceptować nasze własne rany  
i kruchość), wspieramy rodziny 
(a ja wiem, jak dużo pracy musi-

my wykonać, aby dotrzeć do 
rodzin wciąż czekających na 
nas), przekazujemy Nadzieję 
poprzez spotkania, które zaw-
sze są pełne radości! Dlatego 
ważne jest, aby każda nasza 
rodzina, każda na-
sza  wspólnota wspierała czaso-
pismo Cienie i Światło, subskry-
bując je i promując. Niech żyje 
nowa formuła, prawdziwa For-
muła 1! 

GdC 

Subskrypcji Cieni i Światła 
można dokonać tutaj: 

www.ombresetlumiere.fr 
90 avenue de Suffren 

75015 Paris, France T + 33 1 
53 69 44 30 

Niniejszy artykuł został 
napisany, gdy Henri Major 
był jeszcze w szpitalu,  
a codzienne wizyty Louise 
u jej męża były inspiracją 
dla Marie-Hélène Mathieu 
do napisania cytowanego 
tu artykułu. 

Henri i Louise, Rzym 2014 

Dzielić się słabością, 
wspierać rodziny  

i przekazywać Nadzieję 
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Rz 
adkością jest 
obserwowa-
nie uderzenia 

pioruna w samolot, gdy jest się 
w środku. Wygląda to jak duża 
biała fala, która pokrywa po-
wierzchnię samolotu od góry 
do dołu, następnie cicho roz-
brzmiewa dźwięk, a potem już 
nic... Jest to jednocześnie impo-
nujące i nieistotne. Wydarzyło 
się to przed lądowaniem w Bej-
rucie pod koniec stycznia, gdy 
pojechałem do Libanu na Zgro-
madzenie Prowincji ILA Trinity. 
Może to Duch Święty tak mnie 
witał?    
Przez dwa dni spotykaliśmy się 
z libańskimi wspólnotami z pro-
wincji ILA Trinity w klasztorze 
Studnia Matki Bożej (couvent 
Notre-Dame du Puits), położo-
nym ponad portem w Bejrucie. 
Niestety nie przybyła wspólno-
ta irańska oraz delegaci z Arme-
nii, którzy pokonali już pierwszy 
etap podróży do Moskwy 
(najbardziej dogodna droga  
z Armenii do Libanu!), ale spóź-
nili się na kolejny samolot i mu-
sieli wrócić do domu... 
Pierwszego dnia rozważaliśmy 
temat, który został wybrany na 
to zgromadzenie: Chcemy po-
wiedzieć tak. To zdanie zostało 
wyjęte z modlitwy Wiary i Świa-
tła. To był dobry wybór ponie-
waż w następnym tygodniu za-
mierzaliśmy przygotować przy-
szłoroczne „Drogowskazy”  
na ten temat. W czasie przezna-
czonym na grupki dzielenia mo-

głem odwiedzić Sanktuarium 
Matki Bożej Pani Libanu, gdzie 
w 2018 roku będzie odbywało 
się Spotkanie Międzynarodowe. 
Jest to bardzo piękne miejsce 
ze wspaniałym widokiem na 
Bejrut i Zatokę Jounieh. Są tam 
nowoczesne udogodnienia ... 
Jestem pewien, że delegaci bę-
dą czuli się tam dobrze. Nawet 
w lecie, kiedy w Libanie jest 
bardzo gorąco, temperatury na 
tej wysokości są niższe i wieje 
przyjemna bryza. 
W niedzielę odbyła się główna 
sesja Zgromadzenia Prowincji, 
podczas której ustalono priory-
tety i podjęto rozeznanie, kto 
mógłby zastąpić Antoine'a Ab-
bouda w towarzyszeniu prowin-
cji przez najbliższe cztery lata. 
Obejrzeliśmy film, w którym 
byli koordynatorzy dzielili się 
tym, jak wypowiedziane tak 
zmieniło ich życie. Niektóre ze 
świadectw były bardzo piękne  
i poruszające. 
Do tej służby została wybrana 
Antoinette Makhoul i, jak zwy-
kle, każdy podchodził, by po-
dziękować jej za przyjęcie wy-
boru. Natychmiast założyła ona 
fartuch podany jej przez Anto-
ine’a. Następnie pozostało jesz-
cze wybrać tych, którzy mieliby 

Liban - miłośćć 
od pierwszego 
wejrzenia!  

towarzyszyć wspólnotom jako 
wicekoordynatorzy i mianować 
prowincjonalny Zespół Nomi-
nacyjny. Spotkanie zakończyło 
się Mszą św. celebrowaną 
przez Jego Eminencję Michela 
Aouna, delegata Kościoła kato-
lickiego dla Wiary i Światła. 
Przez chwilę rozmawiałem  
z nim o Ruchu  
i zapytałem, czy będzie mógł 
gościć w swojej diecezji dele-
gatów kościołów – zgodził się  
z radością. 
Jestem zawsze bardzo wzru-
szony powitaniem, jakie Libań-
czycy przygotowują dla nas... 
Dziękuję Michat, dziękuję An-
toinette za powiedzenie TAK, 
dziękuję Antoine’owi za 
wszystko, co zrobił w ciągu 
ostatnich czterech lat, dziękuję 
wszystkim za ich dobroć i przy-
jaźń! Naprawdę zakochałem 
się w Libanie!  

GdC 

Relacja 

Antoinette i Antoine  

Prowincja ILA Trinity 
skupia Iran (1 wspólnota), 
Liban Północno-Zachodni 

(36) i Armenię (3)  
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P 
o Zgromadzeniu Pro-
wincji ILA Trinity w Bej-
rucie, kolejnym, sze-

ściodniowym,  przystankiem na 
Bliskim Wschodzie był Egipt. 

Na lotnisku powitał mnie 
Amgad, wicekoordynator mię-
dzynarodowy dla 6 prowincji  
z tego regionu oraz jego rodzi-
na: żona Mary i dwoje dzieci - 
Edward i Rita (w wieku siedmiu 
i dwóch lat). W Egipcie był to 
czas wakacji i miałem przyjem-
ność towarzyszenia im w odkry-
waniu Kairu. Oni mieszkają  
w Mansoura, dwie godziny dro-
gi samochodem w głąb delty 
Nilu, i nieczęsto mają okazję 
odwiedzania tego ogromnego 
miasta, w którym ruch uliczny 
jest dość zaskakujący. Ta sama 
trasa może zająć 45 minut lub 
dwie godziny, zależnie od kor-
ków, białe pasy są tam po to, 
żeby było ładnie, a piesi prze-
chodzą przez ulicę, gdzie i kiedy 
zechce im się przedostać na 
druga stronę! Odbyliśmy wspa-
niałą wycieczkę do Wioski Fara-
ona: w idealny sposób przed-
stawione jest tam życie w sta-
rożytnym Egipcie. Aktorzy i ko-
pie budynków (w tym grobo-
wiec Tutanchamona), ubrania  
i scenki z życia w starożytnym 
Egipcie sprawiają, że ta podróż 
do czasów faraonów naprawdę 

przemawia do zwiedzających. 
To była niezła powtórka z histo-
rii. 

Wieczorem, po tym jak odebra-
liśmy Corinne Chatain, która 
przyleciała z Paryża, udaliśmy 
się na wzgórze Moqattam, któ-
re dominuje nad Kairem. To 
tutaj, w domu Małych Sióstr 
Jezusa, spotkaliśmy się z ekipą 
odpowiedzialną za przygotowa-
nie następnych Drogowskazów, 
którą tworzą: Abouna Adel, 
Maged, Rami, Aïssa i Bernad-
ette, założycielka Wiary i Świa-
tła w Egipcie. Przez dwa dni 
ciężko pracowaliśmy nad stwo-
rzeniem zarysu tego dokumen-
tu, który będzie towarzyszył 
wspólnotom na całym świecie 
przez cały rok. Myślą przewod-

nią, która będzie się przewijała, 
jest modlitwa Wiary i Światła  
i będziemy zalewani każdego 
miesiąca przez wody Nilu, tej 
wspaniałej rzeki, bez której nie 

byłoby życia w tym kraju.  
W liturgii koptyjskiej jest piękna 
modlitwa do wód Nilu, którą 
umieścimy w Drogowskazach. 

Podobało się nam u trzech Ma-

 
 
Od Tutanchamona  
        do piramid  

Ekipa Drogowskazów: Maged, Aïssa, Rami, Corinne, Ber-
nadette i Abouna Adel 

Relacja 
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łych Sióstr Jezusa, także ich mo-
dlitwy. W towarzystwie siostry 
Odile podążyliśmy za siostrą 
Magdą do sąsiedniej, bardzo 
biednej dzielnicy, gdzie pośród 
największej wspólnoty 
‘zabbalins’ (‘łachmaniarzy’) Kai-
ru mieszkała siostra Emanuelle. 
To właśnie tam spędza ona dni 
z dziećmi w szkole i kobietami 
w warsztatach. Wywiera to 
ogromne wrażenie, szczególnie 
gdy ma się świadomość, że pra-
cuje tam osoba odpowiedzialna 
za lokalną wspólnotę Wiary  
i Światła „Les Frères de Je-
sus”(„Bracia Jezusa”), ale której 
niestety nie udało się nam spo-
tkać. Odwiedziliśmy kilka 
warsztatów tkackich i rzemieśl-
niczych, w których wykorzystu-
je się materiały z recyklingu 
(papier, plastikowe kapsułki po 
kawie, puszki…). 

Z Kairu pojechaliśmy pociągiem 
do Minya, podróżowaliśmy  
na południe ponad cztery go-

dziny. Prowincja Egypt Centre 
(Środkowy Egipt) oczekiwała 
nas, abyśmy wspólnie uczcili 
Święto Światła. To była świetna 
okazja, by spotkało się ponad 
600 uczestników. Szczegółowa 
relacja znajduje się w 216 nu-
merze „Ombres et Lu-
mière” („Cieni i Światła”), prze-
czytajcie go i zobaczcie, jak go-
ścinni i ciepli są Egipcjanie w 
Minya! 

Po powrocie do Kairu mieliśmy 
jeszcze trochę czasu przed wej-
ściem na pokład samolotu. Zdą-
żyliśmy odwiedzić jedno z naj-
słynniejszych miejsc na Ziemi. 
To właśnie tam znajduje się 
jedyny pozostały cud z Siedmiu 
Cudów Świata… Piramidy! Na-
dal byliśmy wraz z Amgadem  
i Mary, ale już bez ich dzieci - za 
to ja odkryłem w sobie duszę 
dziecka, gdy z szeroko otwarty-
mi oczami podziwiałem te 
ogromne budowle, których 
szczyt spogląda na nas od po-

 

nad czterdziestu dwóch wie-
ków! Do pełni szczęścia brako-
wało już tylko przejażdżki na 
wielbłądzie … ale i to udało się 
zrealizować! 

Po powrocie na lotnisko, uda-
łem się na pokład samolotu, 
który odlatywał o 135; noc była 
krótka, ponieważ lądowaliśmy 
o 500… 

GdC 

Mary i Amgad 

Warsztat tkacki 

Egipt jest podzielony na trzy prowincje: „Holy Family” („Święta 
Rodzina”; Egipt Północny, Sudan, Sudan Południowy), „Egipt 
Środkowy” i „Egipt Południowy, Kuwejt”. 

• Egipt Północny: 19 

• Sudan: 9 

• Sudan Południowy: 7 

• Egipt Środkowy: 23 

• Egipt Południowy: 20 

• Kuwejt: 3 
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M 
iałam zaledwie 15 lat, kiedy po raz 
pierwszy w życiu spotkałam siostry za-
konne. Przybyły one do miasteczka 

Arevik w północnej Armenii, gdzie mieszkałam  
z moimi rodzicami. Spytałam moją matkę, dlacze-
go nosiły habity. Aby móc odpowiedzieć na moje 
pytanie, musiała ona odwołać się do historii na-
szego kraju. Dziecku wychowanemu w sowieckiej 
rzeczywistości, które wciąż widziało ateistyczną 
propagandę na gazetkach ściennych w szkole, 
trudno było zrozumieć, kim były te siostry i dla-
czego wybrały tak trudne życie. Jednak moja mat-
ka powoli wyjaśniała mi sens tego wszystkiego  
i wielu innych spraw, na przykład dlaczego ludzie 
z naszego miasteczka byli nazywani „frankami”. 
To przydomek ormiańskich katolików, który na-
wiązywał do wpływów misjonarzy francuskich 
sprzed kilku setek lat. 

Tak rozpoczęła się moja długa podróż z Kościo-
łem. Wkrótce potem pewien ksiądz zaczął odpra-
wiać Msze św. w kościele w naszym miasteczku. 
Było to najstarsze katolickie sanktuarium w Ar-

Życie Anahit 

Świadectwo 

Anahit Mkhoyan jest Ormianką. Z ruchem 
Wiara i Światło jest związana od jego 
początków  
w swoim kraju, czyli od 1999 roku. Do 2013 
roku była korespondentem wspólnot. Anahit 
opublikowała swoje świadectwo na stronie 
internetowej CNEWA, papieskiej agencji do 
spraw pomocy humanitarnej i 
duszpasterskiej. Opowiada tam o wielu 
osobistych sprawach  
ze swojego życia, o swoim zaangażowaniu na 
rzecz osób z upośledzeniem, o swojej pracy 
dla Caritasu i o spotkaniu z papieżem 
Franciszkiem. Dziękujemy Ci, Anahit! 

menii. Przyłączyłam się do chóru i uczestniczy-
łam w różnych zajęciach, w formacji i w obozach 
organizowanych przez ormiańskie Siostry Niepo-
kalanego Poczęcia w naszym miasteczku.  

W 1994 roku, gdy byłam jeszcze studentką, za-
częłam pracować jako sekretarka w nowo po-
wstałym Ordynariacie Kościoła katolickiego ob-
rządku ormiańskiego.  Mój ojciec duchowy, arcy-
biskup Neshan Karakéhéyan, który był wtedy 
wikariuszem generalnym dla katolików ormiań-
skich w Armenii, był jednym z tych, którzy wiele 
zainwestowali w mój rozwój osobisty, duchowy  
i zawodowy. 

W 1998 roku miałam okazję zaznajomić się z pra-
cą Sióstr Misjonarek Miłości Matki Teresy. Praco-
wały one w mieście Spitak, które cierpiało jesz-
cze z powodu szkód wywołanych przez straszne 
trzęsienie ziemi we wrześniu 1988 roku. Prowa-
dziły one tam dom dla dzieci i dorosłych cierpią-
cych na różne rodzaje niepełnosprawności. Przez 
jakiś czas służyłam mieszkańcom tego domu,  
a potem zostałam zainspirowana do stworzenia 
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grupy wolontariuszy, która miała pracować z oso-
bami upośledzonymi. 

Zrozumiałam, że zmiana jest jedną z najważniej-
szych cech naszego życia. Kiedy podzieliłam się  
tą szaloną myślą z moim ojcem duchowym, zaczął 
mi mówić o Wierze i Świetle, chrześcijańskim ru-
chu wielowyznaniowym, który towarzyszył oso-
bom z upośledzeniem i ich rodzinom. Ich powoła-
nie i życie wspólnotowe było czymś zdumiewają-
cym. I tak w 1999 roku założyliśmy pierwszą 
wspólnotę Wiary i Światła w Kościele katolickim 
w Gyumri - drugim co do wielkości mieście Arme-
nii. Dziś istnieją trzy wspólnoty, w których zaan-
gażowanych jest ponad 80 osób, a ja wciąż je-
stem z nimi. W tym samym roku wyszłam za mąż 
i odkryłam, czym jest łaska rodziny. Mam trzy 
córki i wspaniałego męża oraz teściową, która 
pomaga mi zajmować się tą piękną rodziną i pro-
wadzić moją różnorodną działalność. 

W 2002 roku, po ośmiu latach pracy dla Kościoła, 
postanowiłam coś zmienić w życiu zawodowym. 
Właśnie wtedy Caritas Armenii poszukiwał osoby 
odpowiedzialnej za projekt dotyczący przemocy 
w rodzinie. Był to temat mało rozumiany w Arme-
nii i ja także mało go rozumiałam. Prowadziłam 
badania i stworzyłam metodologię, która później 
została wykorzystana, aby pomóc kobietom  
i dzieciom – ofiarom przemocy w Gyumri. 

Ta współpraca z organizacjami charytatywnymi 
Kościoła była dla mnie symboliczna. Pracowałam 
w Kościele i uczestniczyłam w tworzeniu konsty-
tucji, kreowaniu misji i wartości wraz z przełożo-
nym Kościoła ormiańskiego na Kaukazie, arcybi-
skupem Nerses Der Nersessian; jego wikariuszem 
generalnym, biskupem Neshanem Karakéhéyan  
i Zewardem Nanaryan z Caritas w Libanie, który 
przyłączył się do nas jako konsultant. Bardzo lubi-
łam tę misję i podziwiałam pracę, jaką ta organi-
zacja wykonywała na rzecz ubogich i słabych. 
Dziesięć lat później, po wprowadzeniu w życie 
największego projektu Caritas Armenii, jakim było 

wybudowanie ośrodka dla osób upośledzonych - 
najnowocześniejszej placówki w Armenii, posta-
nowiłam usunąć się na bok. My ludzie potrzebu-
jemy przerwy, nawet od tego, co lubimy. Zmiana 
pomaga nam ocenić i jaśniej zrozumieć to, co jest 
nam drogie, to, co stawiamy na pierwszym miej-
scu pośród naszych priorytetów i to, co robimy, 
ponieważ stanowi to część życiowej rutyny.  
Razem z rodziną przeprowadziliśmy się do Erewa-
nia, stolicy Armenii, gdzie pracowałam dla świec-
kich organizacji rozwojowych. Ale po dwóch la-
tach, chociaż moja kariera konsultanta do spraw 
rozwoju organizacyjnego i kulturowego kwitła, 
moje serce zaczęło przypominać o Caritas. 

Gdy nawiązałam kontakt z Caritasem międzyna-
rodowym - centralną organizacją, która łączy 
wszystkie jednostki Caritasu - otrzymałam we-
zwanie od mojego arcybiskupa, Rafaela Minassia-
na: Caritas Gruzji, którego był przewodniczącym, 
poszukiwał dyrektora. Było to pod koniec 2015 
roku i bardzo trudno mi było podjąć decyzję. 
Przede wszystkim było to niedługo po naszej 
przeprowadzce, trzeba było zetknąć się z inną 
kulturą i rzeczywistością. Nawet jeśli Armenia  

Zrozumiałam, że zmiana jest jedną  
z najważniejszych rzeczy  
w naszym życiu 
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i Gruzja są krajami sąsiadującymi ze sobą, te dwa 
narody i te dwie kultury bardzo różnią się od sie-
bie. Następnie, nawet jeśli już pracowałam z oso-
bami z różnych kultur, bałam się podjąć codzien-
ną odpowiedzialność za organizację, nie znając 
języka tych, którzy w niej pracują. Jednak trzeba 
było zdecydować, czy znów będę pracować dla 
Kościoła i dla tej organizacji, którą tak kochałam, 
tak jakby chodziło o wyzwanie albo o dar pocho-
dzący od Boga. Przyjęłam to wyzwanie. Oznaczało 
to, że trzeba będzie znowu się przeprowadzić  
i w wieku 41 lat zacząć uczyć się nowego języka. 
Oto ja! 

Zrozumiałam, że zmiana jest jedną z najważniej-
szych cech naszego życia. Pozwala ona nam pozo-
stać pokornymi na drodze uczenia się nowych 
rzeczy. Wzbogaca naszą wiedzę i czyni nas tole-
rancyjnymi, ponieważ widzimy, że różne rzeczy 
mogą szybko stawać się dobre albo złe. 

Jednym z najbardziej stymulujących momentów 
dla mnie było spotkanie z papieżem Franciszkiem 
podczas jego wizyty duszpasterskiej w Gruzji  
w tym roku. Organizatorzy wizyty poprosili, że-
bym towarzyszyła kamilianinowi, ojcu Pawłowi 
Dylowi, podczas przyjęcia papieża na spotkaniu 
organizacji charytatywnych w Tbilisi. Gdy czeka-
łam na przybycie Papieża, bardzo starałam się 
zachować spokój. Byłam jedyną kobietą pośród 
duchownych. Byłam wewnętrznie rozdarta mię-
dzy dumą a strachem. Ale jego wygląd tak pokor-
ny i uśmiech tak szczery, gdy wysiadł z samocho-
du, wszystko zmienił w jednej chwili. Była to jed-
na z najważniejszych chwil w moim życiu. Gdy 
szłam u jego boku, aby towarzyszyć mu, aż będzie 
mógł usiąść na swym fotelu, ogarnęło mnie uczu-
cie dumy, ale była to duma z jego powodu. Byłam 
tak dumna z tego, że jest on naszym przewodni-
kiem duchowym. Z wielką uwagą przyjmował in-
nych i rozmawiał z nimi, był tak pokorny i ludzki. 
Daje on nam, odpowiedzialnym za organizacje 
charytatywne, dobry przykład, jak pracować  

i przeżywać swoją pracę, jak być pokornymi  
w naszych zajęciach i szczerymi w relacjach. 

Zdałam sobie sprawę z jednej rzeczy, której nigdy 
nie zapomnę: gdy Bóg nam coś proponuje, musi-
my się na to zgodzić wraz ze wszystkimi wyzwa-
niami, jakie się z tym wiążą. Będzie On zawsze  
z nami, jeśli idziemy wraz z Nim i od czasu do cza-
su będzie nam dawał siłę, aby poprawić nasze 
samopoczucie i utwierdzić nas na naszej drodze. 

Anahit Mkhoyan 

W Armenii są trzy wspólnoty. Należy 
ona do prowincji „Ila Trinity” wraz  
z Iranem i północno-zachodnim 
Libanem. 

 
W Gruzji są trzy wspólnoty i należy ona 
do prowincji „Between the 
Seas” („Między Morzami”) wraz z Litwą, 
Czechami, Rosją i Słowacją. 

Wizyta papieża Franciszka w Tbilisi 
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Nasz przyjaciel 
Stefano 

O 
statnio myślałem o pięknych chwilach spędzonych w Cattoli-
ca. Wtedy narodziła się prowincja Kimata. Grecy, Cypryjczycy 
i Włosi poznawali się wzajemnie. Przygotowywaliśmy wybory 

pierwszego koordynatora prowincji. Było nas wielu, wszyscy szczęśliwi 
i radośni, jak to zawsze bywa podczas naszych spotkań.  

Przypominam sobie, że siedziałem obok Stefano - był jednym z kan-
dydatów (wraz z Valentiną, Angelą, Lorenzo i Laurą) i ogólne odczucie 
było takie, że wybór padnie na niego. Żeby trochę pożartować, 
powiedziałem: Jeśli Ty zostaniesz wybrany, nie zapomnij inwestować 
w formację. Odpowiedział: tak, ale takim tonem jakby chciał, abym 
przestał mówić, potem zwrócił się ku swojemu nieodłącznemu 
przyjacielowi, Franco Perozzi, i powiedział: Drogi Franco, zaczynam się 
niepokoić.  

Co zdarzyło się potem, wszyscy wiemy. Po kilku miesiącach poproszo-
no mnie o przyjęcie roli wicekoordynatora i zacząłem współpracować 
ze Stefano. Spotykaliśmy się dość często. Przeżyliśmy intensywne lata, 
pełne pasjonujących dyskusji między dwiema osobami tak różnymi,  
z odmiennymi punktami widzenia, ale dzielącymi tę samą miłość  
do Wiary i Światła. 

Podczas tych wspólnych lat patrzyliśmy na rosnącą prowincję Kimata, 
razem z Angelą, Lorenzo i Laurą, Stefano Marchetti, Luciano, Peppi-
nosem, Stavroula, Lucią i wieloma innymi, którzy wnieśli swój cenny 
wkład. Spotkanie za spotkaniem, krok za krokiem zorganizowaliśmy 
jedną z najpiękniejszych pielgrzymek: do Loreto i Rzymu, aby 
świętować 40 rocznicę Wiary i Światła.  

W tym czasie w trakcie hospitalizacji z powodu wypadku mo-
tocyklowego, odkryto u niego groźną chorobę. Musiał być operowany 
i poddany ciężkiej terapii. W walce z odnawiającą się chorobą  
aż do ostatniej chwili towarzyszyła mu rodzina i my wszyscy. 

W tych dniach upłynął rok, gdy po raz ostatni widzieliśmy Stefano: 
mówi się, że minęło to jednocześnie jak kilka chwil i jak cały wiek. 
Stefano zaznaczył swoją obecność wszędzie: w Kimata, w innych 
włoskich prowincjach, w Wierze i Świetle na świecie. Za każdym 
razem, gdy uczestniczę w spotkaniu osób zza granicy, zawsze ktoś  
o nim mówi. 

Stefano zawsze będzie naszym Kapitanem. Przypominam sobie,  
co powiedziała Maria Novella podczas jego ostatnich dni: Zawsze 
musimy iść naprzód, nigdy nie zatrzymywać się. Więc idźmy dalej  
w naszych małych wspólnotach, również dla niego, dlatego że to było 
jego marzenie, marzenie o wspólnocie, o której można powiedzieć: 
Wiesz co? Jestem szczęściarzem, ponieważ mam wielu przyjaciół. 

Pietro Vetro 
koordynator prowincji „Kimata” 

Świadectwo 
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Chciałbym każdemu z Was osobiście powiedzieć 
DZIĘKUJĘ z głębi mojego serca! 

W dość krótkim czasie doświadczyliśmy wspania-
łej przygody, trochę szalonej, ale pięknej ducho-
wej przygody, łączącej wszystkie pokolenia, Wia-
rę i Światło oraz ludzi, którzy są bliscy naszej 
wspólnocie. Każdy wniósł swój wkład, by zbudo-
wać atmosferę tego nocnego czuwania. 

Dziękuję Wam za zaufanie, jakim mnie obdarzyli-
ście. Ja zaś ufam Panu, idąc naprzód dzień po 
dniu, nie wiedząc, co się zdarzy, ale oddając się 
całkowicie i wiedząc, że ten projekt nie pochodził 
ode mnie, ale od Pana, który kilka miesięcy temu 
złożył go w moim sercu. 

Wszyscy byliście wspaniali! Zatem duże brawa dla 
każdego z Was! Proszę o wybaczenie za to,  
że czasami nie wykazywałem się taktem i nie słu-
chałem. Wkładałem w ten projekt całe moje ser-
ce, ale dały o sobie znać także moje słabości i wa-
dy. 

To wigilijne czuwanie być może nie było perfek-
cyjne technicznie, ale było bardzo piękne, pełne 
modlitwy, prostoty i radości, wychodzącej prosto 
z serca każdej osoby i to właśnie czyniło tę noc 
wspaniałą. 

Jeszcze raz dziękuję, dziękuję, dziękuję! Niech 
Bóg błogosławi każdemu z Was, Waszym rodzi-
nom i bliskim. 

Marc Bienvenu 
koordynator wspólnoty 

Nieco szalona 
przygoda 

Świadectwo 

Świętując Boże Narodzenie, wspólnota 
„Soleil” („Słońce”) z Dijonu (prowincja 
„FRANCE EST PÉTILLANT”) organizowała 
nocne czuwanie modlitewne. Piękny czas 
pokoju i radości! 
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Zamyślenie 

D 
rogi przyjacielu, mój bracie, 

W wieku 6 lat zostałem sierotą, bez 
ojca i matki. Gdy miałem 20 lat, od-

szedł z kolei mój dziadek. W miarę jak życie upły-
wało, powstawała pustka wokół mnie. Ale opusz-
czenie, porzucenie, niepowodzenie nie mają 
ostatniego słowa: jestem tego dowodem. Niech 
twoje życie nie zatrzyma się, gdy masz 20 lat! 

Miałem pieniądze, dużo pieniędzy. Urządzałem 
wystawne przyjęcia, a wino tryskało na nich jak  
z fontanny. Nazywali mnie więc „le 
gros” [„wielki” – przyp. red.]. A jednak w czasie 
tych zabaw czułem ogromną pustkę. Doświadcza-
łem beznadziei. Lubisz się bawić? I masz rację! 
Ale spróbuj wgłębić się w to, co naprawdę wypeł-
nia serce człowieka! 

To wtedy, gdy obserwowałem modlących się mu-
zułmanów, obudziło się we mnie poczucie trans-
cendencji. Nie odnajduje się wiary w pojedynkę, 
ona promieniuje - dzięki łasce Boga - w kontakcie 
z innymi, na najbardziej nieoczekiwanych dro-
gach. 

Moje poszukiwania trwały długo i mój egzysten-

  
Nieopublikowany  

 
 
 
 

Ostatni list  
Charlesa de Foucauld  

cjalny niepokój się przeciągał. Mówiłem: Mój Bo-
że, jeśli istniejesz, spraw, abym Cię poznał. Chcia-
łem postawić różne pytania pewnemu księdzu, 
ale ten poprosił, abym najpierw się wyspowiadał. 
I to był punkt zwrotny mojego nawrócenia: trze-
ba wykonać gesty wiary, aby odnaleźć wiarę. I ty 
także padnij na kolana, jeśli chcesz żyć wyprosto-
wany. 

Zaczęło kiełkować moje powołanie. Nawróciłem 
się w wieku 28 lat i musiałem odczekać trzy lata, 
aby zostać zakonnikiem. Próbowałem u trapistów 
w Ardèche. Chciałem jednak życia bardziej rady-
kalnego. Wyjechałem do Syrii. Potem do Ziemi 
Świętej. Zostałem ogrodnikiem u sióstr klarysek 
w Nazarecie, ale one uważały mnie za niezdolne-
go do wykonywania tych prac. Spałem w komór-
ce na narzędzia, na ławce, z kamieniem służącym 
za poduszkę. Mówiono mi, że dobrze bym zrobił, 
gdybym został księdzem. Chciałem nieść Chrystu-
sa do Maroka i ostatecznie zamieszkałem w Al-
gierii. Widzisz więc, że świętość nie jest łatwa... 
Chciałem być wielkim bratem dla tych, którzy się 
wahają, wątpią, są niepewni. 

Moją wielką intuicją było to, aby zajmować ostat-

Gdyby człowiek, zmarły w 1916 roku, musiał napisać do 
pokolenia, które przyjdzie sto lat po jego śmierci... Oto co 
mógłby powiedzieć. 

Autor: Pierre Durieux, 
koordynator prowincji 

„Francja Loara Rodan Owernia” 
wraz ze swą żoną Blandine 

Aby być jak najbliżej Tuaregów, Charles zbudował pustelnię w Assekrem.  
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nie miejsca, tak jak Jezus w Nazarecie podczas 30 
lat milczenia i pracy: Nie chcę podróżować przez 
życie w pierwszej klasie, podczas gdy Ten, które-
go kocham, przemierzył je w ostatniej. Wielu 
współczesnych ludzi, szczególnie wrażliwych,  
doświadcza tego ostatniego miejsca. A ja, na po-
dobieństwo mojego Mistrza, wybrałem je. Zało-
żyłem się (szalony!), że jako ostatni zdam egza-
min w Saint-Cyr, ale nawet go oblałem! 

Odkryłem, że to wyzwanie miało większą wartość 
w sensie duchowym. 

Mimo moich peregrynacji po Ziemi Świętej i do 
Magrebu, zakon trapistów pozostał dla mnie 
matką, a biskup z Viviers ojcem. Żyłem całkowicie 
ukierunkowany na Eucharystię: To jest Jezus, cały 
Jezus! Oby także twoje życie było zespolone z 
jakąś wspólnotą religijną i z parafią, z diecezją,  
z przyjaciółmi - szczęśliwymi, że mogą uczestni-
czyć we Mszy św. 

Chcę przyzwyczaić wszystkich mieszkańców, 
chrześcijan, muzułmanów, żydów do tego, aby 
widzieli we mnie brata, brata powszechnego. Tu-
bylcy zaczynają rozumieć, że ubodzy mają brata. 
Marzę więc o małej wspólnocie modlitwy i go-
ścinności, skąd promieniuje taka pobożność, któ-
ra ogrzewa i oświetla całą okolicę. I ty także nie 
skupiaj się na marzeniach o wielkim sukcesie. Nie 
spodziewaj się, że poprowadzisz wielką armię, ale 
spróbuj rozjaśnić noc podtrzymując żar, zdolny 
oświetlić i ogrzać naszą dolinę łez. 

Napisałem regułę Małych Braci, ale nie przyszedł 
do mnie nikt, kto poczułby powołanie do tej 
wspólnoty. Od 10 lat odprawiam codziennie 
Mszę św. w Tamanrasset, ale jeszcze nikogo nie 
nawróciłem! Patrząc po ludzku, jest to całkowita 
porażka! Sto lat po mojej śmierci widzę jednakże 
z Nieba setki zakonników, tysiące świeckich  
w całym świecie, którzy żyją - trochę idąc moimi 
śladami - w  szkole ostatniego miejsca. Widzisz 

więc, że nie trzeba dążyć do tego, aby być nie-
cierpliwym bluszczem lub zwycięskim winoblusz-
czem, ale raczej spokojnym dębem, skromną lipą 
lub jeszcze bardziej ziarnem pszenicy, które - jeśli 
nie obumrze, pozostanie samo; jeśli zaś obumrze, 
przynosi obfity plon (J 12, 24). 

Przyjaźń ma swoją cenę: cenę Życia! Umarłem, 
zamordowany, sto lat temu. To była rzeczywi-
stość, do której byłem przygotowany: Żyć dzisiaj 
tak, jakbym miał umrzeć jako męczennik tego 
wieczoru - napisałem kiedyś. Zostawiłem mały 
fort na piasku, białą sutannę poplamioną kolo-
rem Najświętszego Serca Jezusowego, którą nosi-
łem, kilka listów... Zostawiłem przede wszystkim 
moje ostatnie miejsce, które tak umiłowałem.  
I kilku przyjaciół w świecie. A Ty? 

Charles de Foucauld 
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za życie Constance, za to, że 
była jedną z ubogich, którym 
Jezus objawił tajemnice Swego 
Królestwa. Zawierzamy jej 
Wiarę i Światło w jej regionie, 
we Francji oraz na całym 
świecie. 

Marie-Hélène Mathieu 

   
Mary Barkley 

Z wielkim smutkiem do-
wiedzieliśmy się o tragicznej 
śmierci Mary Barkley. Została 
porwana przez silny prąd  
u wybrzeży Florydy podczas 
pływania. Zachowajmy  
w swoich modlitwach jej sied-
mioro dzieci, a także męża 
Paula. Jej piękny duch 
pozostanie żywy w naszych 
sercach. Była lojalna i oddana 
w swojej służbie, kochana 
przez wszystkich, których spo-
tykała. Jesteśmy pogrążeni w 
smutku i głębokim szoku. 

Joy Fuchs 
wicekoordynator prowincji USA-

Wschód 

  
Mary była koordynatorką 
wspólnoty Transfigura-
tion” („Przemienienie”) w stanie 
Georgia. 

 
Ojciec Serge Maroun 

  

Z Bogiem, Leoni 

 Dnia 4 listopada Leoni Modes-
to da Silva odeszła do domu 
Ojca. Wraz z mężem, Edmis-
sonem, była wicekoordyna-
torką prowincji Brazylia 
Północna. Wraz z córką Larissą 
należeli do wspólnoty „Māe 
Rainha” („Maryja – Matka  
i Królowa”) w Canas. Swoją 
hojnością, prostotą i miłością 
robiła ogromne wrażenie na 
wszystkich wokół. Niech Pan 
udzieli pocieszenia jej rodzinie. 
Odeszła moja przyjaciółka; jest 
ona teraz w ramionach Ojca, 
niech spoczywa w pokoju.  

Marcia Terezinha Carlos 
była Koodynatorka Prowincji 

 
Constance de Laval 

  

Constance odeszła do 
światłości Pana we wtorek 11 
października w wieku 63 lat. 
Miała zespół Downa, była 
trzecim z pięciorga dzieci, 
cieszyła się że ma starszą  
siostrę i brata oraz młodszą 
siostrę i młodszego brata. 
Jej mama, Yvonne de Laval, 
zmierzyła się z tą próbą z od-
wagą i wiarą, w pełni an-
gażując się w przygotowanie 
pierwszej pielgrzymki Wiary  

i Światła do Lourdes w 1971 
roku. Z pewnością dla Con-
stance było to wielkim 
błogosławieństwem. Ta 
pielgrzymka była ważna równ-
ież dla całej jej rodziny,  
w szczególności dla jej młod-
szego brata, Frédérica. Ten 
ostatni nie ukrywa faktu, że to 
Constance oraz Wiara i Światło 
przyczyniły się do jego 
powołania kapłańskiego. Po 
tym jak został kapłanem przez 
dziesięć lat był kapelanem 
prowincji Wiara i Światło 
(Loara Owernia Alpy Rodan). 
Wielu byłych członków Wiary  
i Światła oraz l’OCH 
[Chrześcijańskie Biuro Osób 
Niepełnosprawnych w Paryżu – 
przyp. red.] znało Yvonne. Była 

koordynatorką krajową dla 
Wiary i Światła we Francji. 
Miałam łaskę bycia matką 
chrzestną Constance. Bardzo 
się kochałyśmy. Constance tak 
wiele dawała mi dzięki swojej 
rozbrajającej prostocie, 
wolności serca, przyjaźni 
pełnej czułości i lojalności oraz 
swojej bezgranicznej wierze. 
Wszyscy byliśmy zaproszeni do 
zjednoczenia się w modlitwie  
i towarzyszenia w żałobie jej 
rodzinie oraz do dziękczynienia 

Album rodzinny 

Constance i Marie-Hélène w 1971 
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Dzielimy się z Wami naszą 
radością 

  

Z okazji zawarcia przez nas 
małżeństwa zaproponow-
aliśmy wszystkim tym, którzy 
chcieli zrobić nam prezent, by 
przedstawili powody, dla 
których jesteśmy dla siebie 
ważni. Jesteśmy jednocześnie 
bardzo szczęśliwi mogąc pod-
zielić się z Wami, drodzy 
przyjaciele Wiary i Światła, ra-
dością z naszego małżeństwa! 

Charles-Henri i Charlotte 
Byli członkowie wspólnoty „St Au-

gustyn” ( „Św. Augustyn”) 

Drodzy przyjaciele, dziękujemy  
za tak wspaniały dar i przesyłamy 
Wam najlepsze życzenia! 

Nowi koordynatorzy 
  

W imieniu Mireille Lachance  
i Normanda Viellette  
z przyjemnością informuję  
o wybraniu Katji Teixeiry i Rich-
arda Berniera na nowych 
koordynatorów wspólnoty 
„Holy Family” („Święta Rodzi-
na”). To piękne rozeznanie od-
było się w Pointe Claire 10 
grudnia 2016 r. Dziękuję Katji  
i Richardowi za “tak” i witam  

w pięknej rodzinie Kanady 
Wschodniej. 

Suzanne Bélisle 
tymczasowy Serkretarz Prowincji 

   
Nowe wspólnoty 

  

• Kuwejt: nowa wspólnota  
w okresie próbnym, co daje 
już trzy wspólnoty w kraju 

• Francja –Loara Rodan 
Owernia: na początku lute-
go została uznana wspólnota  
w Ars, we „wsi świętego 
proboszcza”! 

• Ile de France Ouest (Francja 
Zachodnia): nowa 
wspólnota w Pontoise oraz 
druga  w Epinay sous Sénart. 

• France Est Petillant 
(Francja, Iskrzący Wschód): 
nowa wspólnota w Stras-
burgu „L’Amour de 
Dieu” („Boża Miłość”) 

• USA-Zachód: wspólnota 
„Immaculate Mary”  
(„Niepokalana Maryja”)  
w okresie formacji w Farm-
ers Branch (Teksas) oraz 
wspólnota uznana „The 
Lighthouse” („Latarnia”)  
w Manhattan Beach 
(Kalifornia).  

• ILA Trinity (Iran, Liban, Ar-
menia): dwie wspólnoty  
w okresie formacji „Św. 
Symeon” w Sabtiyeh oraz 
„Św. Rafka” w Roumieh.  

• Reborn (Nowonarodzeni; 
Brazylia -Północny 
Wschód): wspólnota „Św. 
Róży z Limy” w Santa Rosa 
de Lima.  

• Fiume di Pace (Rzeka 
Pokoju; Galia, Włochy 
Północne): uznanie drugiej 
wspólnoty w Shefaram w 
Galii. 
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Listy od 
Czytelników 

List od Darczyńcy 
  

Wybaczcie, że dopiero teraz 
dziękuję za świąteczne  
i noworoczne życzenia, dziękuję 
też za otrzymane Wasze piękne 
wydawnictwa, książkę Marie-
Hélène Mathieu i ojca Larsena 
oraz „Żagle na maszt!”... 
Jak wyrazić podziękowania  
za życiowe lekcje Wiary i Światła... 
Zapewniam o mojej szczerej 
wdzięczności. 
Przyjmijcie moje najlepsze ży-
czenia potrzebne w realizacji 
Waszej misji. 

L.M. 
  

Dziękuję za  
„Żagle na Maszt”! 

 

Dziękuję za to czasopismo, które 
przybliża nam życie wspólnot 
Wiary i Światła na całym świecie. 
Pobudza nas do działania. 
Wiwat Wiara i Światło! 

M.F. 

  

Bożonarodzeniowy pokaz 
w Kanadzie 

  

Chciałabym podziękować Wam za 
uczestnictwo w naszych obcho-
dach święta Bożego Narodzenia... 
Jesteście wspaniałym zespołem  
z sercem na dłoni i chcę o tym 
napisać... 
Wszystkim uczestnikom bardzo 
podobał się Wasz nowy występ. 
Dziękuję także za Wasze oddanie; 
za przybycie na czas, zgodnie  
z obietnicą i pomimo brzydkiej 
pogody. Jak zwykle, szybko dosto-
sowaliście się do naszych 
wyjątkowych osób, integrując się  
z nimi przy użyciu swoich 
magicznych sztuczek. Byli 
zachwyceni. 

Panie, 
gdy przychodzisz 

pierwszy raz, 
na obóz Wiary i Światła, 

zadajesz pytanie, 
co się tu zdarzy? 

 
Pomalutku adaptujesz się 
a potem poznajesz osobę, 

z którą jesteś 
i o którą 

będziesz się troszczyć. 
 

Cierpliwości, 
często będziesz powtarzać 

to samo, powoli, 
unikając zdenerwowania. 

 
Z upływem dni 

odczujesz wyczerpanie, 
które nie mija 

ale wciąż trwasz, bez przerwy, 
dzięki radości, 

której doświadczysz. 

 
Światło w Tobie rozbłyśnie, 
a źródło, które wybuchnie, 

będzie płynąć, 
chyba że je powstrzymasz. 

 
W drugiej Osobie 

zobaczysz 
całe bogactwo, 

którym zechcesz się dzielić 
ze wszystkimi, których spot-

kasz! 

 
Christine 

Jesteście naprawdę wspaniali  
i mam nadzieję, że będę mogła 
zobaczyć Was kolejny raz w 2017 
roku, by świętować z Wami piękną 
uroczystość Bożego Narodzenia... 

Suzanne Bélisle 
Odpowiedzialna za wspólnotę 

„Flammes Joyeuses” („Radosne 
płomienie”) 

  

Modlitwa Christine 

  

Po naszym cudownym tygodnio-
wym obozie Wiary i Światła  
w Moudeyres w Haute-Loire 
(Francja) chcemy podzielić się  
w „Żaglach na maszt!” modlitwą 
napisaną przez Christine, jak ró-
wnież zdjęciem wspólnoty. 

 
Paul i Thérèse Giraud 

wicekoordynatorzy prowincji 
„France Loire Rhône Au-

vergne” (Francja, Loara, Rodan, 
Owernia) 
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• 2-5 marca, spotkanie Zespołu Koordynującego, Tbilisi, Gruzja 
• 10-12 marca, sesja formacyjna dla wspólnot ze Szwecji, Solsetra 
• 10-12 marca, spotkanie Rady Prowincji „Seas and Volcanoes” („Morza I Wulkany”, Włochy Południowe), 

Neapol 
• 11 marca, sesja formacyjna dla koordynatorów wspólnot Wielka Brytania – Północ, Harrogate 
• 1 marca, spotkanie prowincji „Campo Belo” („Piękne pole”, Brazylia Centralna), Juiz de Fora 
• 12 marca, spotkanie siedmiu wspólnot z departamentów Aube, Marne i Saint Nizier („France Est 

Petillant” – „Francja, Iskrzący Wschód”), Notre Dame de l’Epine 
• 18 marca, Zgromadzenie Prowincji Belgii, Waterloo 
• 23-26 marca, spotkanie Rady Zarządzającej Międzynarodowego Ruchu Wiara I Światło, Paryż 
• 25-26 marca, Zgromadzenie Prowincji „France Ouest” („Francja Zachodnia”), Vannes 
• 25-26 marca, spotkanie Rady Prowincji „France Rhône Azur” („Francja – Wybrzeże Rodanu”), Saint Dider 
• 1-2 kwietnia, sesja formacyjna dla koordynatorów prowincji „France Rhône Loire Auvergne” („Francja 

Rodan Loara Owernia”), Lyon 
• 1-2 kwietnia, Zgromadzenie Prowincji „Terra et Mare” („Ziemia i Morze”, Hiszpania Wschodnia) 
• 7 kwietnia, rekolekcje dla prowincji „Arc en Cie” ( „Tęcza”, Belgia), Ave i Auffe 
• 8 kwietnia, Zgromadzenie Prowincji „France Est Petillant” („Francja, Iskrzący Wschód”), Nancy 
• 16 kwietnia, wielkanocne świętowanie wspólnot prowincji „Campo Belo” („Piękne pole”, Brazylia 

Centralna) 
• 22-23 kwietnia, Zgromadzenie Prowincji „Iberoatlantyckiej” (Hiszpania Zachodnia, Gibraltar), Madryt 
• 28 kwietnia, spotkanie Rady Prowincji „Kanada Wschodnia”, Lachine  
• 29 kwietnia – 1 maja, pielgrzymka wspólnot z prowincji „Francja Centralna”, Lisieux 
• 1 maja, pielgrzymka prowincji „Iberoatlantyckiej” (Hiszpania Zachodnia, Gibraltar), Guadelupe, Hiszpania 
• 8 maja, spotkanie prowincji „Paris et le Levant” („Paryż - Wschód”), Lagny 
• 12-14 maja, sesja formacyjna dla koordynatorów z Danii, Magleăs 
• 13 maja, spotkanie koordynatorów prowincji „Wielka Brytania – Południe” I „Wielka Brytania – Północ”, 

Londyn 
• 20 maja, pielgrzymka Prowincji Południowej do Ludźmierza, Polska 
• 20-21 maja, Zgromadzenie Prowincji „France Rhône Azur” („Francja – Wybrzeże Rodanu”) i Spotkanie 

Prowincji, Notre Dame du Laus 
• 25-27 maja, pielgrzymka wspólnot prowincji „Monts et Vallées sans frontiers” („Góry i Doliny bez 

Granic”; Szwajcaria i Jura Francuska), Flüeli Ranft, Szwajcaria 
• 26-29 maja, 40-lecie Wiary i Światła w Brazylii oraz Zgromadzenie Prowincji 
• „Campo Belo” („Piękne Pole”; Brazylia Centralna), Aparecida 

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, może zostać narzucony podatek  

od każdego datku ofiarowanego lokalnie. 
Sprawdź, jak to jest u Ciebie. 

 
Dotacje online: www.faithandlight.org 

Projekty do wsparcia 

• Wizyta i sesja formacyjna w Pakistanie: 1 350€ 
• Sesja formacyjna w Gruzji: 4 500€ 
• Prowincja „Rainbow” („Tęcza”): sesja formacyjna na Madagaskarze, Seszele; Zgromadzenie 

Prowincji „Capricorn Africa” („Afryka - Koziorożec”; Afryka Południowa, DRK Lubumbashi, 
Zambia, Zimbabwe) i Zimbabwe; Spotkanie Prowincji „Afryka Wschodnia” (Burundi, Kenia, DRK 
Kiwu, Rwanda) w Kenii: 10 000€ 

 

Na co Wasze datki zostały wykorzystane od grudnia 2016r.? 

• Styczeń 2017, Zgromadzenie Prowincji „Jesus, Light of the Andes” („Jezus, Światło Andów”; 
Chile, Kolumbia, Ekwador, Peru), Lima (Peru): 1 375 € 

• Styczeń 2017, Rada Prowincji „Open Hearts” („Otwarte Serca”; Honduras, Meksyk, Nikaragua, 
Republika Czeska), Santo Domingo (Republika Dominikany): 8 100 € 

Solidarnośććmiędzynarodowa 

Zgromadzenie prowincji w Peru Pantomima w Nikaragui 

Podczas spotkania w Wielkim Poście zorganizowaliśmy „miskę ryżu”. Było nas 
mniej niż zwykle, tylko 25 osób. Mimo to udało nam się zebrać 164 €, które 

dzisiaj przekazuję na ręce Sekretariatu Międzynarodowego jako wyraz 
solidarności z naszymi przyjaciółmi ze wspólnot z Syrii.  

 
Agnes, „Notre Dame du Magnificat”, Paryż 

Święto Światła, Aleppo 
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W 
ezwana do pracy z chorymi i osobami 
niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami, 
coraz bardziej dostrzegam znaczenie 

odwiedzin. Czyż Jezus nie powiedział nam: 
„Byłem chory (lub niepełnosprawny) a od-
wiedziliście mnie”? 

Nie każda wizyta jest taka sama. Każda jest 
wyjątkowa, podobnie jak każda odwiedzana oso-
ba jest wyjątkowa, niepowtarzalne są jej cier-
pienia i reakcje... Wszystko to wzywa do zachow-
ania wrażliwości i kreatywności. 

Kiedy idę spotkać się z Monique, przebywającą  
w szpitalu od długiego czasu, moje 
zaangażowanie jest niezbędne. Zawsze pytam ją 
na odchodne: „Co chcesz, abym przyniosła ci 
następnym razem?” Odpowiada niezmiennie: 
„Tylko siebie, tylko siebie.” Tak, obecność 
przyjaciela jest najlepszą i najcenniejszą rzeczą na 
świecie. Ale wiem, że Monique jest szczęśliwa, 
kiedy dostaje kawałek domowego ciasta, zdjęcie, 
rysunek dziecka, dobre słowo.... Dziękuje mi ser-
decznie: „Przynosisz ze sobą świeże powietrze!” 
Mniej ceni kwiaty, często zbyt mocno pachnące  
i przemijające. Muszę zdawać sobie sprawę z jej 
potrzeb, jej zmęczenia, nie wahać się skrócić 

wizytę i wiedzieć, kiedy dyskretnie wymknąć się, 
gdy pojawia się nowy gość. O dziwo, jest na 
bieżąco z informacjami, często wie więcej niż ja, 
a to dzięki telewizji, KTO [kanał telewizji katol-
ickiej nadawany we Francji, Belgii, Szwajcarii 
oraz francuskojęzycznych krajach Bliskiego 
Wschodu i Afryki Subsaharyjskiej – przyp. red.], 
czy fascynującej książce, którą właśnie opub-
likowano. Ważne są te momenty, kiedy możemy 
wspólnie modlić się, czytać tekst z liturgii dnia  
i powierzać nasze intencje Bożej łaskawości albo 
odmówić dziesiątek różańca. Największą łaską 
jest przyniesienie jej Eucharystii, moment zjed-
noczenia z Tym, którego największym pragnie-
niem jest pozostanie w nas i przywitanie z Nim. 

We współczesnym świecie, pełnym działania, 
dużych odległości, trudno jest czasami o to 
zaangażowanie. Oczywiście nic nie zastąpi obec-
ności, chociażby krótkiej, ale istnieją alternat-
ywy, takie jak telefon, poczta i maile, które 
można przeczytać i to kilka razy... 

Jedna szczególnie bolesna wizyta pozostaje 
wyryta na moim sercu. Czułam pokusę ucieczki, 
kiedy moi drodzy przyjaciele zadzwonili do mnie, 
mówiąc, że ich syn, o bardzo kruchej psychice, 
popełnił samobójstwo. Powiedziałam im 
„przyjadę”. Ale podczas podróży ogarnął mnie 
lęk. Byłam bardzo zdenerwowana. Co 
powiedzieć w obliczu tak straszliwej próby? 
Będąc na progu ich domu nie miałam odwagi, 
żeby zadzwonić do drzwi. Stałam tam kilka 
minut, niezdolna do podjęcia decyzji. Nagle 
drzwi otworzyły się i wyszli moi przyjaciele. Nie 
mogliśmy wymówić słowa. Nie mieliśmy nic do 
powiedzenia. Cisza była lepsza niż cokolwiek in-
nego. Łzy… Pozostaliśmy przez długi czas w uścis-
ku. Guillaume jest teraz pełen pokoju. Także i dla 
nas, niespodziewanie, z żalu wyłonił się pokój. 

 

List Marie-Hélène 
 

 
 
 

       Odwiedziny  
czy nawiedzenia? 
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Fragment „Ombres et Lumière” („Cieni i Światła”) 215,  
styczeń - luty 2017 

Czyż każdy z nas nie powinien czasem od-
wiedzić kogoś z obowiązku? Emeryci, Paul i Co-
lette, zapisują się w każdy poniedziałek na ko-
lację i czuwanie z udziałem młodych nie-
pełnosprawnych ludzi. Po prostu przynoszą 
swój śpiewnik z piosenkami dla młodzieży  
i śpiewają „Etoile des neiges” („Gwiazdą 
śniegów”) lub „A la claire fontaine” („U 
czystego źródła”), a każdy uczestniczy na swój 
własny sposób. Zauważyłam, że to ich 
zaangażowanie na rzecz innych uważane jest za 
święte, tak jak wcześniej uważali za takie spot-
kanie z kierownikiem wysokiego szczebla. 
Pewnym jest, że pomaganie innym jest źródłem 
poczucia ogromnego szczęścia. „Jak to się 
dzieje?” zapytano jednego z pomagających. Dał 
następującą odpowiedź: „Jest oczywiste, że 
trzeba wierzyć w Ewangelię i że jesteśmy prze-
konani, iż to, co robimy, robimy dla Jezusa. Stąd 
też płynie pewność, że jesteśmy na właściwym 
miejscu. Czy nie mamy misji, by uczynić to 
przesłanie powszechnie znanym?” 

Prawdopodobnie każdy, kto przychodzi i oferu-
je swoją obecność, dziwi się faktem, że on sam 

został także obdarowany. Bywa i tak, że przyby-

wamy bardzo słabi, z pokusą uniknięcia spot-
kania, i to właśnie wtedy osoba odwiedzana w 
tych naszych niedostatkach wyczuwa obecność 
Jezusa.  

W Biblii odwiedziny to słowo często występu-
jące, ale chyba najbardziej znanym, charakter-
ystycznym i wzruszającym jest spotkanie Maryi 
i Elżbiety. Jest to jednocześnie wizyta Jezusa  
u Jana Chrzciciela. Ukazuje radość, która ot-
wiera serce. Jest to wydarzenie, które zdumie-
wa nas tak bardzo, że nadajemy temu spot-
kaniu osobną nazwę - Nawiedzenia. Pisząc tych 
kilka linijek, tak dla siebie jak i dla Ciebie, drogi 
przyjacielu i czytelniku, mam nadzieję, że 
pomogą nam one przemienić przynajmniej  
w małej części każdą z naszych wizyt w Na-
wiedzenie. 

Marie-Hélène'Mathieu 


