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P od koniec stycznia brałem udział w sesji 
formacyjnej w Kitwe, w Zambii. Było nas 

dwadzieścioro, wszyscy, którzy chcieli zobaczyć, 
jak Wiara i Światło tworzy się po raz kolejny w 
kraju, gdzie jest już wiele wspólnot. Podobnie 
jak w innych krajach i regionach, gdzie  ogień 
przygasł z różnych powodów, ale pragnienia 
wciąż tam są; pomóc osobom z upośledzeniem 
umysłowym i ich rodzinom w odnalezieniu na-
leżnego im miejsca w Kościele i społeczeństwie 
(Karta Wiary i  Światła, Preambuła) jest istot-
nym zadaniem na całym świecie… 

 To wielka misja Wiary i Światła, aby ciągle 
podążać naprzód, rozwijać się i robić postępy. 
Jeżeli tego zaprzestaniemy, staniemy się jak ro-
wer, który, gdy przestaniemy pedałować, zatrzy-
muje się i upada. Co do Zambii, to w prowincji 
„Africa Capricorn” („Afryka - Koziorożec”) są 
ludzie, którzy chcą widzieć wspólnoty w każdym 
kraju należącym do prowincji (Południowa Afry-
ka, Demokratyczna Republika Konga Lubumbas-
hi, Zambia i Zimbabwe), chcą, by tętniło w nich 
życie i duch misyjny. Z koordynatorem prowincji 
Kathryn Morgan z  Johannesburga, byłym wice-
koordynatorem prowincji - Timem Baluwa z Ha-
rare i byłym kapelanem prowincji ojcem Davi-
dem Haroldem Barry z Lusaki (gdzie obecnie 
mieszka po wielu latach spędzonych w Zimbab-
we), zorganizowaliśmy dwa dni formacji dla 
piętnastu osób; część z nich to członkowie 
wspólnot, pozostali odkrywali Ruch i byli chętni, 
aby się spotkać.. 

 Charity z Lusaki jednego dnia była ubrana 
w T-shirt, na którym widniał napis: „marzenia + 
działanie = rzeczywistość.” Wierzę, że to klucz 

Od Redakcji 

do rozwoju Wiary i Światła na całym świecie! To 
nie struktury przyczynią się do wzrostu wspólnot, 
ale same wspólnoty muszą tak działać, aby ich 
marzenia stały się rzeczywistością! 

 Energia Wiary i Światła tkwi we wspólno-
tach. To światło, które lśni w oczach osób z upo-
śledzeniem, kiedy ich talenty są odkrywane we 
wspólnocie lub kiedy słuchamy ich potrzeb budo-
wania relacji i nawiązywania przyjaźni, nie pocho-
dzi ze struktur, ale z samych wspólnot. Jedyna 
odpowiedzialność koordynatorów, wicekoordyna-
torów prowincji czy tych na poziomie międzynaro-
dowym jest taka, aby opiekować się wspólnotami, 
towarzyszyć im, potwierdzać, zachęcać, informo-
wać, tak jak Mały Książę, który opiekował się różą 
i chciał widzieć, jak rośnie i kwitnie! Na tym pole-
ga nasza odpowiedzialność na poziomie między-
narodowym i prowincji, aby troszczyć się o wspól-
noty tak jak to robił Mały Książę. Zachęcajmy je 
do marzeń,  do wyobrażania sobie wspaniałej, 
kolorowej przyszłości i rozmawiajmy z nimi o tym, 
jak przekształcić te marzenia w rzeczywistość. 
Podlewajmy i nawoźmy, ale nie wyciągajmy ko-
rzenia, aby mógł wzrastać! 

 W październiku odwiedziłem prowincję 
„Danube” („Naddunajską”), w listopadzie prowin-
cję w Argentynie, a w styczniu prowincję w Za-
mbii. Za każdym razem obserwowałem, że sytua-
cja była trudna i skomplikowana, koordynatorzy 
zmęczeni, a przyszłość wydawała się ponura…Trzy 
razy zaprosiłem tych, których spotkałem, aby ma-
rzyli i zobaczyłem z jednej strony zmęczonych ko-
ordynatorów i, dla kontrastu, wspólnoty pełne 
życia i energii! Wyjechałem szczęśliwy, ponieważ 
lokalna sytuacja okazała się nie tak okropna jak 

Miejmy marzenia!  

Ghislain du Chéne                                                                                         

koordynator międzynarodowy  
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myślałem. W prowincji „Danube” został powo-
łany nowy zespół, aby wspierać marzenia wspól-
not. Argentyna jest w trakcie przygotowań do 
spotkania wspólnot we wrześniu 2016 roku, na 
którym zaplanowano rozważenie celów i wybra-
nie koordynatora, który będzie towarzyszył 
wspólnotom w spełnianiu ich marzeń. W Zambii 
Patrick Mulenga został wyznaczony do kontak-
tu; będzie on koordynował odbudowywanie 
dawnych wspólnot i rozpoczynanie nowych. Na 
tym ostatnim spotkaniu była obecna zakonnica 
z Kongo, która miała marzenie: widziała wspól-
notę Wiary i Światła tworzącą się niedaleko jej 
domu rodzinnego w Kolwezi! 

Nie uważam, że osiągam coś szczególnego. Po 
prostu podążam za tym, co mówi Karta: 

- Ruch Wiara i Światło narodził się z pragnie-
nia… Na początku marzeniem Jeana Vanier i 
Marie-Hélène Mathieu była pomoc osobom z 
upośledzeniem umysłowym i ich rodzinom. 

- Wiara i Światło narodziła się z działania, aby  
to marzenie stało się rzeczywistością: pielgrzym-
ka do Lourdes, która odbyła się na Wielkanoc 
1971 roku. 

- Wiara i Światło wzrasta, ponieważ bardzo wie-
le wspólnot podtrzymywało i pogłębiało więzi, 
które wytworzyły się między ich członkami po 
pielgrzymce. Dalej z biegiem lat rozciągnęła się 
na cały świat. 

Nie wahajcie się zachęcać wspólnoty do ma-
rzeń, dzięki którym tworzą się te piękne histo-
rie! 

    GdC 
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Relacja 

W Kordobie,  
      "Wyjdź ze swojej ziemi" 

O d 9 do 12 października 
trwała sesja formacyjna w 

Kordobie. Była skierowana  
do wspólnot z prowincji 
„Iberatlantic” („Iberoatlan-
tyckiej”), a jej tematem były 
słowa: „Wyjdź ze swojej ziemi”. 
 Było to niezwykłe spotka-
nie. Wszyscy czuliśmy, że jeste-
śmy częścią tej samej rodziny, 
jaką jest Kościół. Mogliśmy  
świadczyć o tym, co jest sercem 
Wiary i Światła: ludzie nie-
pełnosprawni. Było nas tam 
około 200 osób z Madrytu, Mé-
ridy, Sewilli, Kordoby i Salaman-
ki... 
 Był czas modlitwy, forma-
cji i świętowania. Byliśmy sobą, 
żeby lepiej uświadomić sobie, że 
wszyscy jesteśmy równi. Za tym, 
co uznawane jest przez ludzi za 
normalne, kryją się bardzo 
często cierpienia z powodu 
zaburzeń emocjonalnych, które 
zubażają nasze serca i nie 
pozwalają na  tworzenie się 
więzi prawdziwej, głębokiej 
przyjaźni, tak jak jest to 
zapisane w Karcie, która była 
sercem naszej sesji. Jednakże 
osoby niepełnosprawne  
posiadają wspaniałe 
umiejętności do wzmacniania 
jedności między nami w sposób 
naturalny, szczery i prosty. Na-
wiązały się między nami silne 
więzy, umocnione przez Boga. 
  W niedzielę wyruszyliśmy 

w procesji do katedry, by 
uczestniczyć w Mszy Świętej i 
spotkaniu z biskupem Demetrio 
Fernández Gonzálezem. 
Zachęcił on nas do 
kontynuowania naszej pracy i 
pogłębiania naszej wiary. By-
liśmy również bardzo szczęśliwi 
z powodu obecności ojca Isaaca, 
kapelana międzynarodowego. 
Ta Msza Święta, sprawowana w 
obecności parafian, pozwoliła 
na lepsze poznanie nas przez in-
nych.   
 Impuls doznany w tych 
dniach spędzonych w El Puente 
del Pilar mobilizuje nas i zachę-
ca do pracy na rzecz budowania 
społeczeństwa bardziej sprawie-
dliwego, otwartego na  słab-
szych. 
 
Ze strony www Diecezji Kordoby 

Ojciec Isaac i biskup Demetrio 
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13  września nasza wspól-
nota „Rocher” („Skała”) 

w Charleroi (Belgia) zdmuchnęła 
35 świeczek! Zaprosiliśmy wielu 
przyjaciół... i 200 z nas spotkało 
się „trzymając się za ręce”. 
 Od samego początku du-
cha Wiary i Światła ożywiła Eu-
charystia i nadała ton całemu 
dniu.  
 Była to również okazja do 
podziękowania ojcu Fonsowi za 
jego 20-letnią posługę kapelana 
naszej wspólnoty i podarowania 
mu stuły z wyhaftowanym przez 
Paulette napisem „Wiara i 
Światło”.  
 Po przepysznym bufecie i 
przedstawieniu religijnym ze-
społu „Catécado” zaprosiliśmy 
naszych przyjaciół ze wspólnoty 
„La Colombe” („Gołębica”) z 
Mons, która świętowała swoje 

    35 świeczek  
             dla "Rocher" 

         

Relacja 

30-lecie, do zdmuchnięcia 
świeczek z tortu w kształcie 
skały, z gołębiem na górze. 
 Śpiewając wspólnie 
„Mille colombes” („Tysiąc 
gołębi”), rozeszliśmy się 
przepełnieni wspomnieniami. 
 Tysiąckrotne podzięko-
wania dla wszystkich wspólnot 
Wiary i Światła z Hainaut, dla 
naszych rodziców oraz 
przyjaciół z „Soleil Le-
vant” („Wschodzące słońce”), 
parafian z Charleroi, włoskiej 
wspólnoty, jak też pozostałych 
osób, które swoją radością i 
uśmiechem rozpaliły 35 
naszych świeczek. 
 Wasza przyjaźń rozpala 
nasze serca! 

Christine Lacroix  
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P rowincja „Danube” jest mi 
bardzo droga. Jest bez wąt-

pienia tą, którą najczęściej od-
wiedzałem. Przybyłem tam po 
raz pierwszy na początku 2002 
r. na spotkanie Rady 
Międzynarodowej; powracałem 
tam wielokrotnie przy okazji for-
macji, spotkań rady czy 
prowincji, pielgrzymek... Poz-
nałem wszystkie kraje: Węgry, 
Rumunię i Serbię... mam tam 
wielu przyjaciół, z którymi 
zawsze spotykam  się z wielką 
przyjemnością! 
 Gdy ta piękna prowincja 
miała kłopoty, byłem tym bar-
dzo poruszony i próbowałem 
robić wszystko, co możliwe, aby 
pomóc. W 2011 miało miejsce 
Zgromadzenie Prowincji w 
trakcie pielgrzymki prowincjal-
nej, która została zorganizowa-
na w Miercurea Ciuc... doświ-
adczenie pokazało, że nie jest 
dobrze mieszać style... 
 Cztery lata później, mimo 
spotkań i co najmniej jednej for-
macji, wyczerpana Rada Prowin-
cji miała tylko jedno pragnienie 
- aby jak najszybciej przekazać 
stery! W takich warunkach prze-
biegało Zgromadzenie Prowincji 
w Budapeszcie pod koniec paź-
dziernika 2015. Pojechałem tam 
z wielką obawą, ponieważ nie 
wiedziałem, jak postępować w 
takiej sytuacji. Główni dawni 
koordynatorzy byli bardzo 
zmotywowani: Peter, Csaba, 
Mircea. Bardzo się starali, aby 

wskazując możliwości 
pokonania ich... Wszyscy dobrze 
się bawili, a w tym czasie z Pe-
terem, Csabą i Mirceą spróbow-
aliśmy rozrysować grupy 
wspólnot, które byłyby wystar-
czająco blisko jedna od drugiej, 
aby dobrze się poznać i zorgani-
zować wspólne działania. 
Następnego dnia, po przed-
stawieniu (z komentarzami) 
tych obwodów, ludzie zebrali 
się w grupach, aby zapro-
ponować osobę najbardziej od-
powiednią do koordynowania, 
zależnie od położenia geo-
graficznego. Poszło to szybko i z 
entuzjazmem uformowana zos-
tała mała ekipa złożona z 
dziewięciu osób! Trzeba było 
następnie wyznaczyć osobę do 

Prowincja “Danube” 
      wraca na właściwe tory 

wszystko szło dobrze. 
 Więcej niż połowa wspól-
not była obecna. Zaczęliśmy od 
wysłuchania sprawozdania Rady 
Prowincji; następnie każda ze 
wspólnot mogła powiedzieć, co 
zrobiła przez cztery lata. Byłem 
bardzo miło zaskoczony, że 
problemy Rady nie wpływały źle 
na życie wspólnot! Nadal 
przeżywali swoje regularne 
spotkania z pomocą 
„Drogowskazów”, przygo-
towywali obóz letni... W tej sy-
tuacji zamiast powracać do 
problemów i możliwości ich 
rozwiązania, poprosiłem ludzi, 
aby sformowali małe grupy i 
podzielili się swoimi marzeniami 
na przyszłość, nie omijając 
przeszkód po drodze, ale także 

 

Relacja 
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projektów, do tego stopnia, że 
interweniowałem, aby im 
powiedzieć, że będzie trudno 
zrobić to wszystko, o czym 
mówią i powinni bez wątpienia 
dokonać wyboru; ale przyjem-
nie było słuchać, jakie projekty 
powstają! 
 Mówimy, że Duch Święty 
działa w czasie Zgromadzenia i 
mogę potwierdzić, że był obec-
ny pośród nas! 
 Dziękuję Amarowi i Mo-
nice za wszystko, co zrobili dla 
prowincji w ciągu tych czterech 
lat - z pewnością nieco trud-
nych, ale nigdy nie opuścili rąk 
i jeśli to Zgromadzenie było 
udane, to w dużej mierze dzię-
ki nim i Radzie Prowincji. 
                                                                                                       

GdC 

kierowania tą ekipą i 
utrzymywania kontaktu z 
Zespołem Międzynarodowym. 
Wystarczył telefon i Blanca z 
Cluj przyjęła to zadanie! Po-
trzebny był jeszcze duszpasterz 
i skarbnik, ale sprawy szły w 
dobrym kierunku. 
 
 Wszystko to, zważywszy 
na okoliczności, było tratowa-
ne jako próba,  razem  z Ulianą, 
wicekoordynatorem 
międzynarodowym, 
powrócimy tam następnego 
lata, aby uporządkować i skon-
solidować ekipę. Nie obawiam 
się zbytnio, ponieważ 
słyszałem na zakończenie 
Zgromadzenia, że wiele osób 
wychodziło z propozycjami 

Mili 

Monica Reyes 

Prowincja 
« Danube” („Naddunajska”) 
łączy Węgry, Rumunię i Serbię.  
 
Liczba wspólnot: 

 Węgry: 20 

 Rumunia: 20 

 Serbia: 10 

Mój przyjaciel Levente 

Dawni i nowi koordynatorzy 
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określonego koloru, w 
zależności od wspólnoty, a także 
kawę oraz małe ciasteczko. 
 
 Miło było ponownie spot-
kać się z przyjaciółmi po mi-
nionym lecie. Niektórzy widzieli 
się  podczas letnich obozów w 
sierpniu i wrześniu, inni spotkali 
się po kilku miesiącach. Wszyscy 
przywitali się serdecznie. 
 
 Zaczęło się, jak zawsze, od 
czasu dzielenia. Usiedliśmy w 
kole, w ogrodzie. Antonio przed-
stawił nam plan dnia, a Simone 
opowiedziała jak ważne jest 
chodzenie „trzymając się za 
ręce” przez cały rok, zgodnie z 
„Drogowskazami”,  które 
właśnie zostały przetłumaczone. 
Każdy został zaproszony do te-
go, aby uchwycić swoją prawą 
ręką, otwartą do dołu 
(symbolizującą gest dawania), 
rękę swojego sąsiada i 
powitania go oraz do chwycenia 
swoją lewą ręką, otwartą do 
góry (symbolizującą gest ot-

rzymywania), ręki innego sąsi-
ada. Następnie zamknęliśmy 
oczy i staraliśmy się zrozumieć, 
w jaki sposób powinniśmy żyć 
w naszych wspólnotach, tak 
aby wzajemnie się wspierać. 
Przeczytaliśmy Ewangelię wg 
św. Jana: „Ja jestem krzewem 
winnym, wy - latoroślami. Kto 
trwa we Mnie, a Ja w nim, ten 
przynosi owoc obfity, ponieważ 
beze Mnie nic nie możecie 
uczynić” (J 15, 5). Jeśli pozosta-
niemy zjednoczeni w Jezusie, 
który jest Źródłem, wówczas 
Jego życie i Jego radość 
rozprzestrzeni się pośród nas i 
przyniesie obfity owoc! 
 
 W dalszej części spot-
kania tańczyliśmy i graliśmy. 
 
 Wczesnym popołudniem 
prowadziliśmy aktywne zajęcia 
„trzymając się za ręce…i 
wzajemnie sobie pomagając”. 
Odrysowaliśmy nasze dłonie na 
papierze i wycięliśmy je. Na 
jednej stronie napisaliśmy 

W  niedzielę 18 paździer-
nika 15 wspólnot z 

Rzymu i Velletri, należących do 
prowincji „Kimata” („Fale”), 
wspólnie świętowało 
rozpoczęcie nowego roku for-
macyjnego. W tej corocznej, od 
dawna znanej uroczystości, 
nazywanej „Powrót do 
świętowania”, uczestniczy też 
mała delegacja L'Arche z Rzymu, 
„Il Chicco” („Zboże”). 
  
 W tym samym czasie, kie-
dy wspólnoty spotykały się w 
stolicy, inne ze Środkowych 
Włoch, należące także do 
„Kimaty”, spotykały się w Peru-
gii i Fidenzie. 
 
 W Rzymie, w Instytucie 
Salezjańskim, każdy został 
powitany przez Antonia, od-
powiedzialnego za zespół orga-
nizacyjny, który tymczasowo 
został „oficerem ruchu”, 
pomagając w parkowaniu samo-
chodów. Każdy z uczestników 
wziął z powitalnego stołu kartę 

Powrót do świętowania  

          z “Kimatą” 

Relacja 
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„Panie, modlę się za …”, a na 
drugiej „Panie, dziękuję Ci za 
…”, dodając nasze osobiste 
intencje. Modlitwy te zostały 
złożone podczas procesji z 
darami w czasie Mszy św. Na 
jej zakończenie wszyscy 
koordynatorzy otrzymali sym-
boliczny znak posłania na cały 
rok, czyli „Drogowskazy” oraz 
modlitwę pięciu palców pa-
pieża Franciszka. Następnie 
wspominaliśmy wspólnoty w 

Syrii i prob-
lemy, które ich 
obecnie 
dotykają, 
modląc się za 
nich modlitwą 
św. Franciszka 
poleconą przez 

Międzynarodowy Zespół 
Koordynacyjny. Ostatni list 
Mirny i niektóre zdjęcia powie-
siliśmy na ścianie w formie pla-
katu. Wszystkie wspólnoty 
"Kimata" otrzymały jego kopię. 
 
 Dzień zbliżał się ku 

Prowincja “Kimata” obejmuje Włochy Centralne, Cypr oraz Grecję.  
Liczba wspólnot: 
 ·  Włochy Centralne: 22 
 ·  Cypr: 3 
 ·  Grecja: 1 
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P rzedstawiciele 18 z 21 
wspólnot, które tworzą 

prowincję „Campo Be-
lo” („Piękne pole”; Brazylia 
Środkowa), zebrali się na Spo-
tkaniu Prowincji w Semina-
rium Najświętszego Serca Je-
zusa w Juiz de Fora. Nasze 
spotkanie zaczęliśmy w atmos-
ferze radości i żywej przyjaźni, 
doznaliśmy ciepłego przyjęcia 
ze strony lokalnych wspólnot. 
 Oprawę muzyczną za-
pewniła wspólnota z 
Valadares, której mimo 
całonocnej podróży, nie 
brakowało ani radości, ani en-
tuzjazmu! 
 W czasie modlitwy roz-
ważaliśmy nawiedzenie Elżbie-
ty przez Maryję, jak sugerowa-
ły „Drogowskazy”. Maryja uda-
ła się do swej krewnej Elżbiety, 
aby dzielić jej radość. W Wie-
rze i Świetle my również 
doświadczamy radości i dziele-
nia się. Śpiewaliśmy wspólnie 
Magnificat, aby dziękować za 
istnienie Wiary i Światła. 
 Po południu, podczas 
gdy z osobami z niepełno-
sprawnością prowadzone były 
warsztaty, rodzice spotkali się 
w małych grupach, przy książ-
ce Marie-Hélène Mathieu 
"Nigdy więcej sami", aby poz-
nać założycieli, którzy ofiaro-
wali swój czas i swoje dary, 
aby powstała Wiara i Światło. 
Dobry przykład dla nas 
wszystkich. 
 Wieczorem zorganizo-
waliśmy „pokaz talentów”. To 

Tyle talentów!  

był czas, który wywarł na mnie 
największe wrażenie podczas 
tego spotkania, odkrywając 
często ukryte talenty osoby 
niepełnosprawnej. Talent do 
muzyki, teatru, tańca...Tyle 
nieznanych talentów, które 
dzięki Wierze i Światłu zostały 
ujawnione! 
 Wyjechaliśmy ustalając 
datę kolejnego spotkania na 
przyszły rok podczas piel-
grzymki do Sanktuarium Matki 
Bożej Miłosierdzia w Caeté! 
 

Angelina de Fátima 
koordynator prowincji  

Prowincja „Campo 
Belo” („Piękne pole”)  
liczy 23 wspólnoty. 

Relacja 
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“Miłujcie się wzajemnie”  

D aję wam nowe przykaza-
nie, abyście się wzajemnie 

miłowali. Tak jak Ja was umiło-
wałem, również wy powinniście 
się wzajemnie miłować (J 13, 
34). Był to temat wybrany przez 
Radę Prowincji Polski Południo-
wej na dorocznym spotkaniu w 
Hałcnowie. Zostałem powitany 
na lotnisku przez Agnieszkę, 
koordynatora prowincji oraz 
Zbyszka, niezawodnego tłu-
macza z naszych spotkań 
Zespołu Koordynującego. Port 
Lotniczy im. Jana Pawła II ma 
dużo pracy związanej z po-
dróżami w obliczu ŚDM 2016; 
przygotowywane jest wielkie 
wydarzenie i czuje się, że Po-
lacy nie mogą doczekać się 
przyjęcia młodych ludzi z 
całego świata w ich pięknym 
mieście. 
 Jedliśmy w małej restau-
racji, Awokado Lunch Bar, która 
jest miejscem pracy chronionej. 
Tam spotkałem, ku naszej 
obopólnej radości, Piotra, który 
był w Leeds w 2013 roku! 
 Następnie po drodze z 
Hałcnowa zatrzymaliśmy się w 
Sanktuarium Bożego Miłosier-
dzia w Łagiewnikach: to właśnie 
tutaj mieszkała święta Faustyna 
Kowalska  i tu papież, święty 
Jan Paweł II, powierzył Miło-
sierdziu Bożemu cały świat. 
Wzięliśmy udział w Koronce do 
Bożego Miłosierdzia w kaplicy, 
gdzie  jest pochowana Fausty-
na, przygotowując się na rozpo-
częcie Jubileuszu Miłosierdzia. 
 Poznaliśmy uczestników i 
natychmiast rozpoczęliśmy 
nasze spotkanie Mszą; było z 

not udała się do Lourdes!), 
dużo energii!  

 jeden z warsztatów poświę-
cony był tworzeniu małej 
orkiestry osób nie-
pełnosprawnych, które tam 
były, i po bardzo krótkich 
przygotowaniach zagrali oni 
dla nas utwór „Hallelujah” 
Leonarda Cohena.  Zostali 
nagrodzeni wielkimi brawa-
mi! 

 Ogromne podziękowania 
dla Agnieszki i dla całej Rady 
Polski Południowej za to piękne 
spotkanie. Wasza prowincja 
jest bardzo piękna i to była 
wielka przyjemność być z Wa-
mi! 

 I jak za każdym razem, 
nauczyłem się kilku nowych 
polskich słów, mówię Wam 
zatem: dziękuję bardzo, 
kocham polską Wiarę i Światło! 

                                                                                                   
GdC 

nami sześciu kapelanów, luk-
sus! W czasie pięknej 
uroczystości były kapelan 
prowincji, ks. Jarosław Chlebda, 
przekazał pałeczkę swojemu 
następcy, ks. Maciejowi Ści-
borowi. 
 Miałem dwie konferen-
cje dotyczące tematu tego spo-
tkania, skierowane do obec-
nych osób  (około 
siedemdziesięciu), a także roz-
mawialiśmy o dużej 
międzynarodowej rodzinie. 
Czułem, że byłem uważnie i 
aktywnie słuchany! Był rów-
nież, podobnie jak na 
wszystkich innych spotkaniach, 
czas warsztatów, świętowania i 
modlitwy. Radość była obecna 
przez cały czas! 
 Spośród wszystkich rze-
czy, których doświadczyłem, 
szczególnie uderzyły mnie dwie 
z nich: 
 podczas prezentacji niektóre 

wspólnoty przedstawiając 
swoją działalność, opowiada-
ły o obozach letnich i piel-
grzymkach (jedna ze wspól-

Dziękujemy, księże Jarosławie! 

Relacja 
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W  czasie mojej zaledwie 
kilkusekundowej roz-

mowy z papieżem Franciszkiem 
pod koniec czerwca na placu 
św. Piotra powiedziałem mu, że 
wybieram się do jego ojczyzny, 
aby spotkać argentyńskie 
wspólnoty Wiary i Światła. 
Udało mi się dotrzymać obiet-
nicy i być w Bueos Aires od 20 
do 22 listopada. 
 
 Pojechałem tam z Marią-
Silvią oraz Marcią i Walterem, 
koordynatorami prowincji 
„Bridge of Friendship”(„Most 
przyjaźni”), z którymi spot-
kałem się w ich domu w Sãn 
Paulo. Maria-Silvia powtarzała 
mi już od pewnego czasu, że 
Wiara i Światło w Argentynie 
potrzebuje zachęty i zmobi-
lizowania... Tak więc 
zdecydowałem się pojechać 
tam, aby spróbować przywrócić 
zapał  temu wielkiemu krajowi. 
 
 Wizytę rozpoczęliśmy od 

Z Brazylii do Argentyny 

To właśnie tam za naszą sprawą 
spotkały się trzy osoby ze 
wspólnoty „San Francisco Sola-
no” („Święty Franciszek Sola-
no”) z Rosario, miasta 
położonego 300 km na północ, 
i dwie inne z lokalnej 
wspólnoty.  Spędziliśmy razem 
jeden dzień słuchając ich, 
marząc i planując... Owocem 
tego dnia jest  przekonanie, że 
wspólnoty argentyńskie mają 
pragnienie i są zdolne do 
kontynuowania życia zgodnie z 
zasadami Wiary i Światła, do 
spowodowania wzrostu Wiary i 
Światła w całym kraju, przy po-
mocy specjalnych katechez i są 
gotowe otworzyć drzwi w 
czasie wizyt planowanych w 
diecezjach w całym kraju w 
przyszłym roku. Powstał 
pomysł utworzenia małego 
zespołu, który przygotuje spot-
kanie we wrześniu z udziałem 
Don Alberta.  Młodzi ludzie, 
którzy wezmą udział w Świa-
towych Dniach Młodzieży także 

spotkania z biskupem Alberto 
Bochateyem OSA, który zapo-
czątkował to wszystko w Ar-
gentynie. Kiedy był on młodym 
księdzem w parafii Mendoza, 
uczestniczył w zakładaniu kilku 
wspólnot. Obecnie istnieje 
jedna, „Saint Augustin”(„Święty 
Augustyn”), z którą kiedyś 
utrzymywał mocne więzi, a 
nasze spotkanie pozwoliło mu 
odnowić z nią kontakt, choć 
prowincja straciła ją nieco z 
oczu. W diecezji La Plata, 
oddalonej od stolicy o jedną 
godzinę drogi, w której Don 
Alberto jest biskupem pomoc-
niczym, nie ma jeszcze 
wspólnoty, ale istnieje duża 
potrzeba jej utworzenia... 
 
 Następnie dołączyła do 
nas Mariela Esponda, koordy-
nator wspólnoty „Nuestra Se-
ñora de Esperanza” („Matka 
Boża Nadziei”) z Haedo, 
położonego na zachodnich 
przedmieściach Buenos Aires. 

Marcia, Walter, Don Alberto Bochatey, Maria-Silvia i Ghislain 

Relacja 
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będą zaproszeni, by przybyć i 
dać świadectwo. W tym czasie 
przeprowadzone zostaną ró-
wnież wybory koordynatora 
Wiary i Światła w Argentynie.  
 
 W niedzielę uczestniczy-
liśmy w spotkaniu wspólnoty 
„Nuestra Señora de Esperan-
za”. W miejscu spotkania zau-
ważyłem małą wystawę 
prezentującą wszystkie ma-
rzenia i plany wspólnoty. Być 
może jest to przykład do 
naśladowania? 
 
 Później wyruszyliśmy, by 
odwiedzić siedzibę L'Arche 
(Arki) w Buenos Aires, następ-
nie złożyliśmy wizytę Marii-
Louisie, założycielce L'Arche w 
Argentynie. Zawsze dobrze jest 
spotykać naszych braci i siostry 
z L'Arche. Są oni prawdziwymi 
przyjaciółmi, na których można 
polegać... Maria-Louisa i jej 
mąż organizują rekolekcje dla 
rodziców w oparciu o du-
chowość Jeana Vaniera. Przy 
okazji jest oczywiście sposob-
ność, by spotkać Wiarę i 
Światło... 
 
 Szybko jednak musieli-
śmy się pożegnać. Przez dwa 
dni przebywałem w São Paulo, 
gdzie spotkałem się z 
koordynatorami krajowego 

Prowincję „Bridge of Friendship” („Most przyjaźni”) tworzą: Argentyna, Brazylia Południowa, 
Paragwaj. 
Liczba wspólnot: 
 Argentyna: 3 
 Brazylia Południowa: 26 
 Paragwaj: 1 

 Ta wizyta była wypełnio-
na po brzegi, ponieważ uczest-
niczyłem w wielu spotkaniach 
w bardzo krótkim czasie. Był to 
bardzo bogaty czas i powitania 
tak gorące w obu krajach. 
Ufam, że udało mi się zrobić, 
co w mojej mocy, aby moja 
misja zakończyła się sukcesem i 
przyniosła obfity owoc! 
 
Muchas gracias, obrigado! 
 
    GdC 

stowarzyszenia Wiary i Światła 
w Brazylii (przygotowują się do 
obchodów w 2017 r. w Apare-
cida czterdziestej rocznicy 
swojego powstania) i czter-
dziestoma członkami wspólnot 
z São Paulo, opowiadałem im o 
misji Wiary i Światła.  
 
 Zanim stamtąd wyjecha-
łem, odwiedziłem także L'Ar-
che, w której  Hélène Anctil, 
koordynator prowincji Canada 
East (Kanada Wschodnia) 
pomaga przeprowadzić reor-
ganizację.  
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P ostanowiliśmy uczcić naszą 
rocznicę, a także Między-

narodowy Dzień Osób Nie-
pełnosprawnych, wykorzystując 
transparenty i banery zawiera-
jące pozytywne przesłania sku-
piające się wokół wybranego 
przez nas tematu: „Zmieniaj 
świat serce po sercu - kruchość 
źródłem jedności” . 
 Zaprosiliśmy wszystkie 
wspólnoty z Prowincji 
„Luzitana”, zaproponowaliśmy 
także, by cztery grupy skautów 
z miasta dołączyły do nas i 
wzięły aktywny udział. Dwie 
grupy przybyły niosąc banery z 
przesłaniami. Zaprosiliśmy ró-
wnież zespół muzyków z og-
romnymi bębnami zwany „Giga 
Bombos”. Wzięli udział w 
wydarzeniu z prawdziwie 
zaraźliwą radością. BUM BUM 
wielkich bębnów zwróciło 
uwagę wielu ludzi. Wiara i 
Światło była tam razem z 
przyjaciółmi i osobami z 
upośledzeniem umysłowym. To 
oni byli źródłem całej tej ra-
dości. Ich promienne twarze w 
centrum placu, śpiew 
przyjaciół, głoszenie haseł w 
imię przyjaźni - to trzeba było 
zobaczyć. Wszystkie nasze ser-
ca biły w rytm bębnów! 
 Następnie wyszliśmy z 
placu w orszaku przez Rue do 

Zmień świat... 

o planie i budżecie na rok 2016. 
Mieliśmy szczególnie bogaty i 
głęboki czas dzielenia się 
opiniami związanymi z życiem 
wspólnot i razem uczciliśmy 
pamięć Alfredo Souto Neves, 
który zmarł na początku 
września a który, razem ze 
swoją żoną Zecą, pozostawił po 
sobie ślad w Wierze i Świetle w 
Portugalii. 
 W niedzielę uczestniczyli-

Raimundo do audytorium Uni-
wersytetu w Evora (w którym 
studiuje się muzykę), gdzie przy 
dźwiękach gitary rozpoczął się 
przepiękny balet współczesny, 
„Mergulho a Pes Juntos”, 
wykonany przez zespół tane- 
czny InclusivE - piękną grupę, 
która swoim występem ogrzała 
nasze dusze.  
 Śpiewaliśmy i świętowali-
śmy przyjaźń, a nasi przyjaciele 
ponownie przedstawili krótki 
zarys historii naszej wspólnoty 
w Evora. Było to popołudnie 
wypełnione radością i życiem, a 
Bóg był obecny w każdym 
uśmiechu. 
 Wieczorem odbyło się 
Zgromadzenie Prowincji, gdzie 
wszyscy zostali poinformowani 

Pod koniec roku wspónota „Notre Dame de Fatima” („Matki Bożej Fatimskiej”) świętowała 
swoją dwudziestą rocznicę w pięknym mieście Evora. Świętowanie rozpoczęło się w samym je-
go sercu, na słynnym placu Giraldo. Oto relacja z tego niezwykłego wydarzenia.  

Relacja 
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śmy w Eucharystii w kościele 
Matki Bożej Fatimskiej, w para-
fii, gdzie się spotkaliśmy, pro-
wadzonej przez arcybiskupa 
Evory, José Alvesa. Była to bar-
dzo piękna uroczystość, 
przepełniona muzyką, pełna 
życia. Podczas ofiarowania 
darów przekazaliśmy baner z 
tematem naszego świętowa-
nia, prezent otrzymany od 
wspólnoty Vila do Conde, oraz 
łódkę, symbol naszego Ruchu. 
 Po Mszy podzieliliśmy 
się posiłkiem z obecnymi 
wspólnotami i bpem José Al-
vesem. 
 Na koniec była radość 
zabarwiona smutkiem z powo-
du odjazdów. Każda ze 
wspólnot została 
pobłogosławiona i wysłana w 
drogę powrotną razem z 
małym słoikiem z niewielką 
palącą się w środku świecą. 
 Nie świeciła ona aż tak 
mocno jak nasze serca wypeł-
nione pięknymi uczuciami. 
Dzięki Ci, Jezu, za ten weekend, 
podczas którego święto-
waliśmy życie naszych nie-
pełnosprawnych przyjaciół. 
 

Rui Melgão 
Były koordynator wspólnoty  

w Evora 

Prowincja 
„Luzitana” (Portugalia) 
składa się z 13 wspólnot. 

Z biskupem José Alvesem 

Świętowaliśmy życie naszych przyjaciół 

Olga Grilo, koordynator prowincji, błogosławi wspólnoty 
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Szukając 
Wiary i Światła w Zambii 

Świadectwo 

Ojciec David Harold Barry jest niesamowitą i bardzo cenną osobą dla Wiary i Światła! Był od 
początku Wiary I Światła w Zimbabwe (pokazał mi dom, do którego przybył Jean Vanier, prze-
konując go oraz Remedio Fernandesa do założenia wspólnoty), Stał się specjalistą  w rozd-
muchiwaniu żarzących się węgli, by na nowo rozpalać do życia wspólnoty. W 2014 udał się do 
Nigerii, do wspólnoty, z której już od jakiegoś czasu nie przychodziły do nas żadne wieści. 
Cztery osoby z tej wspólnoty wzięły udział w sesji formacyjnej na początku września w Coto-
nou. Teraz, gdy David mieszka w Zambii, obrał sobie za cel odszukiwać zamierające wspólnoty, 
które kiedyś odwiedzał przyjeżdżjąc z Zimbabwe. Jak to w pięknych historiach bywa, za-
kończenie jest szczęśliwe! Oto jedna z opowieści z ostatniej wizyty w Kabwe. Dziękujemy David! 

GdC 

powiedzieć o Wierze i Świetle, a Patric tłumacząc 
na język bemba, dodawał też własne 
przemyślenia.  
 Byłem świadkiem różnych sposobów 
okazywania wdzięczności, ale lud Bemba tarzał 
się po podłodze, śpiewając i klaszcząc w dłonie. 
To było bardzo poruszające. Tak jakby wszyscy 
ujrzeli Wiarę i Światło jako coś nowego i słyszeli o 
tym po raz pierwszy. Czuli, że właśnie tego 
potrzebowali. Są zdeterminowani, aby rozpocząć, 
a Patrick i  ja będziemy z nimi w stałym kontakcie. 
Siostra Amalia okaże im wsparcie, podobnie jak 

W czoraj – 27 sierpnia – podróżowałem do 
Kabwe autobusem. Przybył tam także 

Patric Mulenga z Ndoli. Cudownie było go 
spotkać. On i Andrew Phiri, przebywający 
obecnie w Chipata, to jedyni „ocaleni” spośród 
odpowiedzialnych za Wiarę i Światło w Zambii! 
Spotkaliśmy się w dzielnicy Kabwe Makululu, w 
której ojciec Sax przedstawił nas włoskiej siostrze 
Amalii, pracującej we wspólnocie w nowej 
parafii. W przedszkolnej sali zebrało się około 40 
rodziców ze swoimi niepełnosprawnymi dziećmi, 
aby nas powitać. Nareszcie mogłem coś 
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siostra Lucia z Pastoral Centre, którą pamiętają 
Ci, którzy byli w Kabwe dwa lata temu.  
 Dołączyłem kilka zdjęć, ale niestety nie ma 
wśród nich zdjęcia kobiety tarzającej się po ziemi! 
Jak wszyscy wiemy, w krajach południowej Afryki, 
kiedy rozpoczynamy Wiarę i Światło, napotykamy 
radość i wielki entuzjazm. Niestety często zdarza 
się, że entuzjazm ten słabnie, szczególnie w 
momencie, gdy przychodzą trudności związane z 
trwaniem i stają się one bardziej widoczne niż 
oczekiwane rezultaty. Jak możemy  podtrzymać 
nasze wspólnoty, aby pozostawały wierne 
ludziom niepełnosprawnym i ich rodzicom? 
 Razem z Patrickiem planujemy rozdmuchać 
tlące się iskierki i zacząć odbudowę. Planujemy 
zrobić wkrótce spotkanie formacyjne z ludźmi z 
Ndoli, którzy są w Wierze i Świetle, 
odpowiedzialnymi z Kabwe  oraz innymi, których 
jeszcze odkryjemy.   
 Módlmy się za Wiarę i Światło w naszych 
krajach i nie ustawajmy w szukaniu sposobów na 
budowanie i przebudowywanie, docierając do 
najbiedniejszych i często najbardziej 
zapomnianych ludzi.  

                                                                                                
Ojciec David Harold Barry 

Patrick tłumaczy na język bemba  Zainteresowani rodzice  

Ojciec David, siostra Astrid i Patrick 
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P owrót do spotkań Wiary i Światła w tym 
roku był pełen żywych kolorów, jak na 

początku pięknej jesieni. Wspólnoty Wiary i 
Światła z Marsylii, Aix-en-Provence oraz Nicei 
spotkały się, aby zdmuchnąć 25 świeczek 
pierwszej wspólnoty Wiary i Światła w naszym 
regionie, ochrzczonej taką samą nazwą jak 
Sanktuarium, w którym spotykali się przez lata: 
„Notre Dame de Valcluse” („Matka Boża z 
Valcluse”). 
 
Po pierwsze, były to kolory przyjaźni członków, 
którzy w większości przyjęli zaproszenie.  
 
Kolory pamięci, czasami w smutnych odcieniach, 
kiedy wspominaliśmy przyjaciół, będących  teraz 
z Ojcem. Wreszcie, kolory Ducha radości 
widoczne w lśniących oczach każdej z osób. 
 

Bierzmowanie Ambre  

Punktem kulminacyjnym tego spotkania, 
radośnie obchodzonego przez 78 obecnych 
członków wspólnot, było bierzmowanie Ambre, 
autystycznej dziewczyny z naszej wspólnoty 
„Notre Dame de Valcluse”. W związku z tym 
swoją obecnością zaszczycił nas biskup André 
Marceau, który w czasie powitania budująco 
mówił o osobie z niepełnosprawnością i 
przyjmowaniu jej przez nasze wspólnoty. 
Sanktuarium ledwie pomieściło tak wielu 
zgromadzonych… Jak cudownie jest kochać, 
trafnie mówi hymn. Wiara rodząca się w naszych 
sercach na modlitwie, Światło rozpromieniające 
nasze uśmiechnięte twarze, otaczały Ambre i jej 
rodzinę. 
 
Sakrament udzielany był bardzo uroczyście, aż 
do pieśni na zakończenie, „Posłańcy radości”, 

Biskup Marceau bierzmuje Ambre 

Świadectwo 
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Co za wielka radość - w dniu 20 września 

2015 roku, nasza córka Ambre, 
niepełnosprawna 21-letnia dziewczyna, która 

nie mówi, ale wie, jak wyrazić swoje 
potrzeby, radości i kłopoty na swój własny 

sposób, otrzymała sakrament bierzmowania 
w Sanktuarium Notre Dame de Valcluse  
jako członek wspólnoty Wiara i Światło. 

 
Ta niezmierna radość była także udziałem jej 

brata, rodziców, jej licznych przyjaciół, a w 
szczególności matki chrzestnej, która 

przybyła z Montpellier, jak również 
wszystkich braci i sióstr ze wspólnoty „Notre 

Dame de Valcluse”, a także członków 
wspólnot z Aix-en-Provence, Marsylii i Nicei, 

którzy przybyli tego samego dnia na obchody 
25-lecia Wiary i Światła w naszym regionie. 

 
 

Nasza przynależność do tej wspólnoty 
rozpoczęła się dziesięć lat temu. W tym 

czasie Ambre przyjęła swoją pierwszą 
komunię i cieszy się za każdym razem, gdy 
otrzymuje Ciało Chrystusa. Czas rodzinnej 

modlitwy jest dla niej źródłem szczęścia, 
więc my, rodzice, wspierani przez naszą 

wspólnotę Wiary i Światła, pragnęliśmy, aby 
mogła otrzymać sakrament bierzmowania, 

napełniający ją Duchem Świętym i 
potwierdzający jej chrzest, a zarazem jej 

przynależności do Kościoła, a także dający 
duchową siłę i światło. 

 
Dziękuję biskupowi Marceau, naszym 

braciom i siostrom z Wiary i Światła oraz 
wszystkim naszym przyjaciołom, dzięki 

którym odbyło się to piękne wydarzenie. 
 

                                BERNADETTE, mama Ambre 

która została wielokrotnie zaśpiewana przez 
zgromadzonych. Duch wskazał nam drogę, 
czasami pokrytą cieniem, ale często również 
pełną światła, w świecie osób z 
niepełnosprawnością. Idąc „trzymając się za 
ręce” (temat wybrany na ten rok na poziomie 
międzynarodowym przez ruch Wiara i Światło), 
znajdziemy tysiąc powodów do nadziei. 
 

Marie-Ange Olivier 
koordynator "Notre Dame de Valcluse" 

Ambre i jej rodzice 

Ambre i jej świadek bierzmowania 
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„Circle of Love” („Krąg miłości”) jest częścią 
prowincji USA East (USA-Wschód), w której 
są 34 wspólnoty. 

P rzez 6 lat byłam częścią wspólnoty w 
Waszyngtonie, D.C., potem wyjechałam. Z 

radością odkryłam, że w hrabstwie Rockland, pół 
godziny drogi od zakonu, w którym mieszkam, 
istnieje wspólnota Wiary i Światła. Pewnego 
dnia, gdy wychodziłam ze spotkania, wpadłam 
na pomysł utworzenia wspólnoty w hrabstwie 
Westchester. Wyzwanie zostało rzucone i nie 
mogłam się doczekać, by je podjąć! 
 Moje działania rozpoczęłam od nawiązania 
kontaktu z księżmi z trzech sąsiadujących parafii, 
a oni obiecali mi swoje wsparcie. Ustaliłam 
tożsamość kilku osób w ich parafiach i w różnych 
innych miejscach w hrabstwie, a z kolei oni 
pomogli mi nawiązać kontakty z jeszcze innymi 
osobami. Jedna z tych osób przesłała mi infor-
macje o programie dotacji dla inicjatyw opartych 
na wierze, przeznaczonych dla ludzi z nie-
pełnosprawnościami w stanie Nowy Jork. Dodało 
mi to odwagi, żeby nawiązać kontakt z 
mieszkańcami pobliskich ośrodków. 
 Dyrektor dziewięciu ośrodków zorgani-
zował spotkanie z kierownikami tych placówek. 
Postanowiono, że dobrym sposobem zazna-
jomienia ich mieszkańców z ruchem Wiara i 
Światło będzie piknik. Odbył się on w sobotę 24 
sierpnia 2013 roku i zakończył się wielkim suk-
cesem! Dziewięciu członków ośrodków przyszło z 
pracownikami oraz członkami rodzin. Przybyły 
również osoby mieszkające ze swoimi rodzinami. 
W październiku rozpoczęło się tworzenie 
wspólnoty. Dołączyły do nas trzy Siostry 
Najświętszego Dzieciątka Jezus, osoba świecka z 
sąsiedniej parafii, rodzice uczestników i 
kierownicy dwóch domów. Wszyscy pomagali 
przy organizowaniu i prowadzeniu spotkań oraz 
dostarczaniu posiłków. Dołączyło do nas również 
mnóstwo innych osób: nasz kapelan, żydowski 
kantor, kilku seminarzystów, członkowie dwóch 
innych nowojorskich wspólnot na Long Island, 
przyprowadzeni przez wicekoordynatora 
Nowego Jorku i brazylijska mama z dwoma 
synami. Należała do Wiary i Światła jeszcze w 

czasie swoich studiów w Ameryce Południowej. 
Szczęśliwie do Rady Wspólnoty dołączyło jeszcze 
kilka innych kobiet, wnosząc do niej swój zapał i 
bogactwo swoich talentów. 
 „Circle of Love” („Krąg miłości”) - to nazwa 
wspólnoty, która spotyka się już od trzech lat. 
Jesteśmy wdzięczni Bogu i każdej z osób za 
wysiłek na rzecz tej wspólnoty. Obecnie trwają 
prace nad utworzeniem dwóch innych wspólnot, 
a kolejna ma właśnie rozpocząć działalność. 
Wyzwaniem jest utworzenie Rady Wspólnoty dla 
każdej z nich, jednak członkowie tych nowo ut-
worzonych wspólnot wydają się być pełni en-
tuzjazmu.   
 Duch Wiary i Światła nadal wieje nad 
Westchester i innymi hrabstwami w stanie Nowy 
Jork! 
 

SIOSTRA BARBARA BARTLETT, SHCJ 
koordynator wspólnoty 

Narodziny wspólnoty 

Świadectwo 
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J ako matka młodej niepełnosprawnej córki 

chciałabym powiedzieć, że czasami życie jest 

zbyt ciężkie, chciałoby się je zatrzymać. Zbyt bru-

talne spojrzenia na ulicy, pogłębiająca się nie-

pełnosprawność, konflikt z zespołem 

edukacyjnym, który chce cię usunąć zamiast 

budować partnerstwo i współpracę. Mniej lub 

bardziej ukryte wyrzuty, ona jest za bardzo taka, 

a za mało taka, gdyby miała więcej tego, a mniej 

tamtego, byłoby łatwiej radzić sobie z nią w 

placówce. Ona prawie nic nie rozumie, nie mówi, 

jest zbyt powolna, ona chce rozumieć i mówić… 

oto co czyni nasze życie trudniejszym… Tak, to 

prawda, że nie możemy już nic więcej zrobić, że 

nie wiemy, jak będzie dalej, że boimy się, co się z 

nią stanie, kiedy nie będzie nas obok, by mówić 

za nią i udzielić jej głosu. I chcemy, by to się 

zatrzymało. Chcemy umrzeć po niej. 

 

 Być może jest tajemnicą to, że wciąż trwa-

my przy niej, razem z jej braćmi i siostrami, z ty-

mi, którzy ją kochają, tajemnicą jest miłość 

wokół niej, tajemnicą jest jej determinacja do 

znajdowania sposobów komunikacji, do śmiechu 

i tańca. Tajemnicą jest, że nie tracimy zaufania 

do specjalistów.  

 

 Tajemnicą jest to, że wciąż jesteśmy 

razem, że jesteśmy szczęśliwi. Zwłaszcza to, że 

jesteśmy szczęśliwi.  

M. L. (Paryż) 

Gdy jest zbyt ciężko 

WE WRZEŚNIU 2015 R. PEWNA MATKA ZOSTAŁA OSKARŻONA O ZAMORDOWANIE W 2010 R. 
SWOJEJ OŚMIOLETNIEJ CÓRKI. TA MAŁA  DZIEWCZYNKA BYŁA NIEPEŁNOSPRAWNA. DZIENNIK 
„LA CROIX” OPUBLIKOWAŁ 5 PAŹDZIERNIKA ŚWIADECTWO INNEJ MATKI... 

Świadectwo 
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“Wstań i idź” 
REKOLEKCJE W TROSLY-BREUIL DLA WSPÓLNOT FRANCUSKICH 

się do niej zaufanie: ona może się rozwijać. 
 Każdy z nas może znajdować się w grobie 
smutku, złości, może nie czuć się kochanym. Po-
trzebujemy wtedy słów Jezusa, który mówi do 
nas: „Wyjdź, potrzebuję, żebyś wstał, idź!” 
 Ale kiedy Jezus przybywa, Łazarz jest mart-
wy! Marta wyrzuca Jezusowi, że nie przybył 
szybciej. „Twój brat zmartwychwstanie.”  „Tak, 
wiem.” Twój brat żyje, będzie żył wiecznie… „Ja 
wierzę, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży.” Marta 
jest kobietą wiary. 
 Maria czyni to samo, co Marta, robi wy-
mówki Jezusowi! Jezus nic nie mówi. Jest poru-
szony, płacze. „Odsuńcie kamień!” 
 „Jeśli wierzysz, zobaczysz chwałę Boga.” 
Jeśli wierzysz we wspólnotę Wiary i Światła, w 
osoby słabe, to zobaczysz chwałę Boga. „Wstań.” 
Znajdź ponownie tę początkową wiarę, która ci 
kazała przybyć do wspólnoty Wiary i Światła. 
 Osoby, które odbierano jako karę Boga, są 
drogą do Boga. One mają serca, które tak łatwo 
otwierają się na zaufanie do innych, na zaufanie 
do Jezusa, na zaufanie do wspólnoty. To właśnie 

P rzybyliśmy na Mszę św. i przemknęliśmy 
bokiem kaplicy, tuż za Jeanem siedzącym na 

fotelu z wikliny. W czasie znaku pokoju zo-
baczyliśmy, jak się podnosi, aby nam przekazać 
pokój Jezusa. 
 Tego wieczoru podczas posiłku ot-
rzymaliśmy następującą instrukcję: cisza będzie 
obowiązkowa! Posiłki będą się odbywały przy 
dźwiękach muzyki. Jean nam wygłosi dwie nauki 
każdego dnia, będą one poprzedzone modlitwą 
rano, śpiewem po południu. Wieczorem będzie 
wprowadzenie do ceremonii umywania nóg. 
Nasz drogi Jean jest w dobrej formie! 
 Jean głosi nauki bez notatek. Kiedy cytuje 
Słowo Boże, robi to z pamięci, swoimi słowami. 
W czasie całego weekendu powracał on 
nieustannie do dwóch historii-kluczy, które już 
słyszeliśmy lub czytaliśmy:  historii pierwszej 
komunii świętej Franciszka, kiedy to jego wujek 
powiedział do jego matki: „Ceremonia była 
piękna. Ale smutne jest to, że Franciszek nic nie 
rozumiał.” A wtedy Franciszek, widząc łzy swojej 
mamy, zauważył: „Nie martw się, mamo, Jezus 
kocha mnie takim, jakim jestem”; oraz historii 
Pauliny, epileptyczki, która ma sparaliżowaną 
nogę i cierpi od 40 lat, także z powodu odrzuce-
nia. Paulina czuje złość i upokorzenie. Ona 
wykrzykuje swoje pragnienie bycia kochaną taką, 
jaka jest. 
 Jean przekazuje nam streszczenie swojej 
medytacji Słowa Bożego. Dwie kobiety mieszkają 
z Łazarzem, ich bratem. Wydaje się, że Jezus od-
wiedza często tę rodzinę. Siostry wysyłają wiado-
mość do Jezusa: „Ten, którego miłujesz, jest cho-
ry.” W Ewangelii mówi się o domu Marty. 
Dlaczego nie o domu Łazarza? W tamtej epoce 
to mężczyźni posiadali dom, nie kobiety… A 
może Łazarz był niepełnosprawny? Jezus 
wybierał obłąkanych, którzy nie mogli żyć 
samodzielnie, którzy kierowali się bardziej 
sercem niż głową. To jest więź zaufania. Taka 
osoba wie, że jest kochana, szanowana, że ma 

Jean i Sylvain podczas obrzędu umywania nóg 

Świadectwo 
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takie osoby zapowiadają prawdę. Jezus odpoczy-
wa w moim sercu, jest obecny we mnie, w części 
najbardziej wrażliwej, tam, gdzie ja potrzebuję 
być kochanym.  
 Po tej nauce utworzyliśmy małe 
ośmioosobowe grupy, cały czas w parach, ażeby 
podzielić się tym, co nas poruszyło. 
 W niedzielę Jean wygłosił medytację o 
śmierci i zmartwychwstaniu, przeplataną historią 
wspólnoty Wiary i Światła, która się narodziła z 
cierpienia rodziców i ich odrzuconych dzieci. 
 Jak Maria Magdalena jest posłana do 
swoich braci, tak nasze wspólnoty powinny być 
tym bardziej posłańcami szczęścia. Naszą misją 
jest przebaczanie. Oby nasze małe wspólnoty 
miały twarz  przebaczania. 
 Sekretem wspólnoty Wiary i Światła są 
słowa Franciszka: „Nie martw się, mamo, Jezus 
kocha mnie takiego, jakim jestem.” 
 

Marie-Madeleine Lorrain 
wicekoordynator prowincji „France Cen-

tre” („Francja Centralna”) 

Pokochałem jego czułość 
 

Jaką radością było przeżywanie rekolekcji w Trosly z 
37 członkami wspólnoty Wiary i Światła, którzy 
przybyli prawie z całej Francji! Miałam szczęście 
uczestniczyć w nich z Filipem; oboje jesteśmy 
członkami wspólnoty „Espoir et Amitié” („Nadzieja i 
Przyjaźń”) w regionie paryskim.   
 Medytacje Jeana Vaniera w 6 sesjach, grupy 
dzielenia się, Eucharystia, ceremonia umywania nóg, 
warsztaty, wieczorne czuwanie… 
 Rano śpiewaliśmy, aby rozpocząć dzień, 
przywitać Jeana, wyrazić wdzięczność. Anna 
podawała ton na flecie, a Florian wybijał rytm na 
swoim djembe. Jean nas zachęcał, abyśmy żyli misją 
wspólnoty Wiary i Światła i abyśmy zgłębiali sekret 
Ewangelii. Każdy z nas ma swoje miejsce, swoją misję 
do wypełnienia. Marcel mu odpowiedział: „Tak, to 
prawda, wszyscy mamy jakieś miejsce, ni mniej, ni 
więcej!” Jakże cudowny to był widok swobodnej 
wymiany zdań osób niepełnosprawnych z Jeanem, 
kiedy stawiały mu wszelkiego rodzaju pytania i nie 
wahały się mu przerywać, gdy czegoś nie rozumiały; 
my natomiast tego nie czyniliśmy… 
 Najbardziej poruszył mnie słynny wielki sekret 
Ewangelii: „Jezus kocha mnie takim, jakim jestem”. 
Jezus przyszedł, aby powiedzieć każdemu: „Jesteś tak 
piękny, że nawet nie ośmielasz się uwierzyć w to”. Po 
tych słowach niepełnosprawny Edward, wyraźnie 
pełen emocji, podzielił się tym, co czuł: „Byłem 
poruszony w moim sercu. To co Jean powiedział, 
łączyło się z tym, co jest w moim sercu.” I rozpłakał 
się. A wtedy Sylvain, jeden z jego przyjaciół, podniósł 
się, położył na nim ręce, aby go pobłogosławić i 
pocałował go w czoło z czułością. 
 Filip bardzo pragnął uczestniczyć w niedzielnej 
Eucharystii i czytać jeden z tekstów. Ponieważ 
wszyscy lektorzy byli już wyznaczeni, diakon Michał, 
który brał udział w spotkaniu, zaproponował Filipowi, 
aby włożył albę i służył do Mszy Świętej. Jaka to była 
niespodzianka dla Filipa! Z jego twarzy można było 
wyczytać ogromną radość. Gdy wracaliśmy do 
samochodu, powiedział do mnie uśmiechając się 
szeroko: „Widziałaś, szliśmy na Mszę Świętą ubrani w 
alby. Byłem ministrantem, obmywałem ręce księdza. 
Niosłem świecę obok ołtarza i to, co czułem w tym 
momencie było, bardzo silne, to było jak Miłość 
Boga.” Msza Święta zakończyła się bardzo pięknym 
rozesłaniem, każdy ofiarował swojemu sąsiadowi 
ładną świecę (ozdobioną podczas jednego z 
warsztatów) mówiąc mu: „Jezus wysyła cię na misję.” 
Nawet Jean odchodził ze swoją świecą! Wieczorem 
przed odjazdem kilka łez popłynęło po twarzy Filipa. 
Popatrzył na mnie i powiedział po prostu: „Wiesz, ja 
doceniłem rekolekcje już od pierwszego dnia, 
ponieważ po raz pierwszy spotkałem Jeana Vaniera. 
Bardzo pokochałem jego czułość…” 

Céline Doudelle 

Marcel 

Edward 

Filip 
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Album rodzinny 

Witaj Jimeno! 

Mała piękna Jimena urodziła 
się 19 października Raulowi 
Izquierdo 
(wicekoordynatorowi 
międzynarodowemu) i jego 
małżonce Laurze ku wielkiej 
radości dwóch starszych braci: 
Adriana i Alfonso. Witaj mała 
Jimeno! 
 

Dobra nowina! 

  

Nasz przyjaciel, ojciec Andre 
Cabes, dawny kapelan 
wspólnoty „Świętej Berna-
detty” z Lourdes został mian-
owany nowym rektorem 
Sanktuarium. Zdecydowanie 
„Wiara i Światło stanowi 
naprawdę ważną część 
składową Lourdes”, jak 
powiedział nam biskup 
Jacques Perrier na Radzie 
Koordynatorów w 2011. 
Powodzenia na nowej drodze! 

Z Bogiem! 
  

28 grudnia zmarła Joanna Bre-
za. Miała 60 lat. Joanna była 
osobą z upośledzeniem 
umysłowym. Była córką Teresy 
Brezy, założycielki Wiary i 
Światła w Polsce, we 
Wrocławiu. Jej rodzice już nie 
żyją. Joanna została 
pochowana przy nich. 
Miałam wielką przyjemność 
poznać ją osobiście. Była bar-
dzo ciepłą, delikatną, otwartą i 
radosną osobą. Wiarę i Światło 
zapamiętała na zawsze. Dziś 
odnalazła swoich rodziców w 
niebie. Proszę wspomnijcie o 
niej w modlitwach. 

Joanna Koczot 
wicekoordynator międzynarodowy 

 

 

Yvon Ouellette był drugim 
odpowiedzialnym (od 1988 do 

1995) za wspólnotę  
„l'Étoile” („Gwiazda”). Ze 
swoją małżonką zawsze byli 
zaangażowani w Wiarę i 
Światło w Quebecku. Yvon 
zmarł 30 grudnia, miał 88 lat. 
Po odejściu w październiku 
2015 Monique Fortier, po 40 
latach we wspólnocie, to drugi 
z założycieli Wiary i Światła w 
„Kanadzie Wschodniej”, który 
właśnie nas opuścił...  
  

Suzanne Bélisle 
wicekoordynator prowincji 

 
Joseph Favard był, wraz ze 

swoją czarującą małżonką, 
jednym z pielgrzymów Wiary i 
Światła w 1971. Manifestował 
prawdziwą żywą wiarę w sercu 
naszej wspólnoty „Alleluja” w 
Boulogne (Francja) i to od 
pierwszego dnia, razem ze 
swoim synem Emmanuelem, z 
Zespołem Downa. 
Nieśmy Josepha i jego rodzinę 
w naszej modlitwie. 

Mireille Valentin 
 

 
Gilbert Cione  

 
Piszę w imieniu Jacqueline 
Cione, koordynatora w Nowej 
Kaledonii, aby powiadomić 
Was o śmierci jej męża Gilber-
ta, która nastąpiła w sobotę 7 
listopada 2015 r., po długiej 
chorobie. Przez wiele lat Gil-
bert  pracował wraz ze swoją 
żoną Jacqueline; korzystaliśmy 
często z ich talentów 
artystycznych, szczególnie przy 
realizacji makiet i rysunków. 
Módlmy się za niego. 

 
Angéla Dao  
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Wysyłam Wam ten wiersz i mam nadzieję, że umieścicie go w następnym numerze „Żagli na maszt!”. 
Chciałabym wyrazić uznanie dla osób z niepełnosprawnością, w szczególności dla naszych przyjaciół z Wiary i 
Światła na całym świecie. 

Angéla D.  
Nowa Kaledonia 

Aurelia 
 

Jest w życiu Aurelii  
Ta siła, która porusza moje zmysły, 

Delikatne światło, które mnie uspokaja i napełnia: 
To jest jej dusza 

 
W oczach Aurelii  

Jest czyste spojrzenie utkwione we mnie, 
Proste i delikatne: 

To jej wiara. 
 

W gestach Aurelii 
Są znaki, które mówią nam o niej, 

Ciche walce pełne iluzji: 
To jej melodia  

 
W uśmiechu Aurelii 

Gwiazdy nikną z wdzięczności, 
Jest magia w spotkaniu z nią: 

To jej błogosławieństwo 
 

Piękne spotkanie 

Miałam piękne doświadczenie 
podczas mojego pobytu w Ma-
ladze (Hiszpania). W restaura-
cji zeszłam na dół na śniadanie 
i bardzo zaskoczył mnie widok 
młodej dziewczyny z Zespołem 
Downa ubranej jak kelnerka. 
Pomyślałam, że pewnie tylko 
sprząta ze stołu i nie ma do 
czynienia z hotelowymi 
gośćmi. Jej obecność wywołała 
uśmiech na mojej twarzy. Po-
deszła do mnie i zapytała per-
fekcyjnym angielskim: 

- Czy pani skończyła? Czy 
mogę zabrać talerz? 

- Tak, dziękuję. Jak masz na 
imię? 

- Mam na imię Ariana.  

- Bardzo dziękuję Ariano. 

Potem zajęła się porządkowa-
niem stołów, zbieraniem ta-
lerzy, zdejmowaniem 
obrusów… robiła pięć rzeczy 
na raz.  

Wróciła i zapytała mnie: 

- Jaki ma pani numer pokoju?  

Powiedziałam sobie w duchu, 
że powinnam jej to ułatwić, bo 
pewnie ma trudności z liczba-
mi, więc odpowiedziałam: 

- Trzy zero trzy 

- Ach, trzysta trzy, dziękuję. 
Miłego dnia. 

Listy od czytelników 

Byłam zdumiona i patrzyłam, 
jak pyta innych gości o numery 
pokoi. Tak jak ja, każdy uprasz-
czał liczby, a Ariana odpowia-
dała: 

- Dwieście, czterysta osi-
emnaście, trzysta dwadzieścia 
siedem… Dziękuję, miłego 
dnia! 

Czasem nie doceniamy zdolno-
ści naszych przyjaciół! Moim 
zadaniem w Maladze było 
wzięcie udziału w debacie z 
dziennikarzami śródziemno-
morskimi. Wszystko poszło 
dobrze, ale najlepszy dla mnie 
był poranek, kiedy poznałam 
Arianę! 

Hoda Eturk 
wiceprezydent w Radzie 

Zarządzającej 

W krzyku Aurelii 
Jest fala łaski,  

Która przełamuje ciszę: 
To jest jej walka 

 
W rękach Aurelii 

Jest moc, która mnie karmi,  
Zaufanie Bogu: 
To jej pokora 

 
We łzach Aurelii 

Jest ten spokój w pewności,  
Że użyźnią przyszłość: 

To jej przesłanie 
 

W pocałunkach Aurelii 
Jest ta słodycz, 

Ta obietnica wieczności: 
To jej „istota” 

Dziękuję Aurelio. 
 
 

(Aurelia jest córką Jacqueline i Gilberta Cione, o którego śmierci piszemy na stronie 24) 
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Chcesz ofiarować datek? 
 

W kilku prowincjach/krajach Wiara i Światło jest uznawana i zarejestrowana jako organizacja 
charytatywna. Tak jak we Francji, możesz mieć narzucony podatek od każdej darowizny.  

Sprawdź, jak to jest u Ciebie. 

Solidarnośććmiędzynarodowa 

Zadania wymagające wsparcia 
  spotkanie Rady Koordynatorów Prowincji w dniach 5-9 lipca 2016 w Konstancinie-Jeziornie (Polska): 

90 000 € (całkowity koszt) 

Na to spotkanie przybędą koordynatorzy z 52 prowincji z całego świata. Rada ta spotyka się co pięć lat. 
Bardzo biedne prowincje nie są w stanie pokryć kosztów związanych z przybyciem ich koordynatorów. 
To ważne, aby koordynatorzy z Afryki, Dalekiego Wschodu, Europy Wschodniej, Środkowej  
i Południowej Ameryki byli w stanie uczestniczyć w tym spotkaniu. 

 

Jak od grudnia wykorzystane zostały Twoje datki?  
  spotkanie koordynatorów i wicekoordynatorów Prowincji  „Open Hearts” („Otwarte Serca”) 

(Honduras, Meksyk, Nikaragua, Republika Dominikany): 2355 € 

 4-5 marca: spotkanie Rady Prowincji „UK North” („Wielka Brytania - Północ”), Harrogate 
 5-6 marca:  spotkanie Rady Prowincji „Southern Cross” („Krzyż Południa”; Australia, Nowa 

Zelandia) w Christchurch, Nowa Zelandia 
 12 marca: sesja formacyjna wspólnot z Danii, Aarhus 
 15 marca: konferencja wielkopostna, Ghislain du Chéné, Montrevel en Bresse, Francja 
 18-19 marca: Zgromadzenie Prowincji „France Oust” („Francja Zachodnia“) 
 31 marca-3 kwietnia:  spotkanie Rady Zarządzającej Wiary i Światła, Trosly-Breuil, Francja 
 7-11 kwietnia: Zgromadzenie Prowincji „Rainbow” („Tęcza”; Madagaskar, Mauritius, Reunion, 

Seszele), Mahé, Seszele 
 8-10 kwietnia: rekolekcje dla Prowincji Polski Południowej, Jasiona 
 8-10 kwietnia: rekolekcje dla koordynatorów i wicekoordynatorów prowincji w Belgii, Trosly-

Breuil, Francja 
 15-17 kwietnia: świętowanie 40 rocznicy Wiary i Światła w Portugalii, Fatima 
 16-17 kwietnia: spotkanie Rady Prowincji „Canada East” („Kanada Wschodnia”), Lachine, 

Quebec 
 16 kwietnia: spotkanie Rady Prowincji „France Est” („Francja Wschodnia”), Nancy 
 23-24 kwietnia: sesja formacyjna dla koordynatorów wspólnot z Francji, Bordeaux  
 29 kwietnia -1 maja: spotkanie wspólnot ze Słowacji, Katimavik, Pila Častá 
 30 kwietnia -1 maja: spotkanie prowincji „Campo Belo” (Brazylia Centralna), Juiz de Fora 
 5-8 maja:  pielgrzymka prowincji "France Rhône Azur” z okazji 45 rocznicy Wiary i Światła 
 13-15 maja: obóz letni dla wspólnot z Irlandii, Kilcuan 
 22 maja: pielgrzymka prowincji „Campo Belo” („Piękne pole”; Brazylia Centralna)  

do Sanktuarium Mãe Rainha 
 27-29 maja: „Heart of Europe” („Serce Europy”; Austria, Luksemburg, Holandia), formacja  

w Tainach, Austria 

Agenda międzynarodowa 
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List Marie-Hélène 

 

        
 
Miłosierdzie, słowo hebrajskie 

tym jak byłam bezczelna wobec mojej mamy, 
poczułam impuls, aby powiedzieć ciche przepra-
szam. Krótkie: Moja droga! oznaczało, że pustka 
w moim sercu została zastąpiona lekkością i po-
kojem, jakby było to zaproszenie do wykonania 
kolejnego kroku, zdobycia Boskiego przebacze-
nia. Pamiętam także  młodego niepełnosprawne-
go mężczyznę, odchodzącego radośnie od konfe-
sjonału ze słowami: Nareszcie! Moje serce jest 
we właściwym miejscu. 
 
Święty rok 
 Miłosierdzie to droga, która jednoczy Boga 
i każdego człowieka. To droga, która jednoczy 
Boga z Jego stworzeniem. Papież Franciszek jest 
bardzo świadomy tego, dlatego też 11 kwietnia 
ubiegłego roku ogłosił on niezwykły święty rok 
poświęcony przeżywaniu w naszym codziennym 
życiu miłosierdzia, którym Ojciec nieustannie nas 
obdarza. Zapoczątkował on tę ideę miłości i po-
koju w czasie, gdy świat jeszcze nigdy nie był na-
rażony na takie niebezpieczeństwo, gdy z ludz-
kiego punktu widzenia nie ma rozwiązania. Koor-
dynator Wiary i Światła w Syrii powiedział mi  
o niewyobrażalnych cierpieniach, a ja zapytałam, 
co nasz ruch mógłby zrobić, aby ich wesprzeć, 
nawet gdyby to miało być coś niewielkiego.  
W odpowiedzi usłyszałam: Nic, módlcie się tylko, 
dla nas najistotniejsze jest nadal mieć nadzieję. 
 
Bóg spotyka każdego człowieka 
 Czym jest święty rok? zapytał mnie dzien-
nikarz. W Starym Testamencie jest to rok łaski, 
którą Pan zsyła swojemu narodowi, zazwyczaj co 
pięćdziesiąt lat. Jest on także nazywany jubileu-
szem; tak samo ważny dziś, jak kiedykolwiek in-
dziej. Świętowana jest wielka rocznica. Pamięta-
my wielki jubileusz wejścia w trzecie tysiąclecie. 

D la mnie miłosierdzie jest jak hebrajskie sło-
wo, stwierdził pewien uczeń. Nie mógł tego 

wyrazić lepiej. Rzeczywiście, Bóg objawił swoje 
istnienie i swoją niewiarygodną miłość Hebraj-
czykom. „Napatrzyłem się na udrękę ludu mego 
w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego”, po-
wiedział Pan do Mojżesza. Od tej chwili Bóg 
wciąż przychodził i spotykał się z nami, aż przy-
słał do nas swojego Syna. Ważne jest, abyśmy 
widzieli Jego twarz. On jest Miłosierdziem. 
W dzieciństwie byłam jak ten uczeń, dla mnie to 
słowo także było dziwne. Dorośli wykrzykiwali 
je, gdy ktoś w ich towarzystwie robił coś strasz-
nie głupiego: „O Boże, zmiłuj się!” 
Należy stwierdzić, że w ubiegłym wieku, a także 
w obecnych czasach słowa miłosierdzie używa 
się coraz rzadziej. Niemodne i nudne, ma wy-
dźwięk poniżającego współczucia. Pojęcie grze-
chu i wybaczenia zostało usunięte, a co za tym 
idzie, nastąpił zanik wiary i sakramentu pojedna-
nia. Rankiem, następnego dnia po tym jak został 
wybrany, sam papież Franciszek przypomniał, że 
wyraz ten praktycznie zniknął z naszego słownic-
twa, w tym także z prawie wszystkich książek 
teologicznych. Pochodzenie tego słowa jest jed-
nak tak piękne, z hebrajskiego rahamim, łaciń-
skiego miseris cor dare; dosłownie: serce, które 
samo oddaje się nieszczęśliwym. Wywołuje w 
nas uczucie wewnętrznego ucisku w obliczu 
ludzkiego cierpienia. Woła ono o ulgę, o uzdro-
wienie, o towarzyszenie w wierze. Prawdziwym 
wydaje mi się stwierdzenie, że poznajemy miło-
sierdzie dopiero wówczas, gdy osobiście go do-
świadczyliśmy. Przede wszystkim w sytuacji, gdy 
prosimy o wybaczenie osobę, którą w większym 
lub mniejszym stopniu skrzywdziliśmy i gdy ta 
„amnestia” jest nam udzielona. Nie zapomnia-
łam dnia (miałam wtedy piętnaście lat), gdy po 
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Ten nowy święty rok nie łączy się z żadną roczni-
cą; dotyczy on szczególnego zagadnienia, Bo-
skiego miłosierdzia; wyjątkowy jubileusz miło-
sierdzia. Papież Franciszek chciałby, żeby ten rok 
był dla wszystkich wierzących prawdziwym cza-
sem spotkania z miłosierdziem Boga. Jedynym w 
swoim rodzaju czasem, gdy mogą oni doświad-
czyć i otrzymać odpust zupełny. Bóg zamierza 
nie tylko spotkać się z każdym z nas, powitać nas 
i przebaczyć nam wszystkie nasze grzechy, ale 
wymazuje wszystkie konsekwencje.  
 Przejrzałam tylko najbardziej znaczące 
aspekty bulli papieskiej ogłaszającej Nadzwyczaj-
ny Rok Święty Miłosierdzia, które należy poznać, 
zanim wyruszy się w podróż. Odkryłam kilka no-
wych wskazówek. Papież prosi nas, żebyśmy 
„przeżywali ten święty rok z nowym entuzja-
zmem, i gdziekolwiek Kościół jest obecny, w pa-
rafiach, wspólnotach, stowarzyszeniach i ru-
chach, gdziekolwiek są chrześcijanie, każdy po-
winien tam odnaleźć oazę miłosierdzia” (§ 12). 
Cudowny apel, który wydaje się być szczególnie 
zaadresowany do ruchów i dzieł dla osób cho-
rych i niepełnosprawnych oraz osób, które są 
blisko nich. Wezwanie do wspólnej modlitwy za 
tych, którzy są nam powierzeni oraz do modli-
twy wraz z nimi. Wezwanie do odbudowy ciele-
snych i duchowych dzieł miłosierdzia, wliczając 
w to te, o których nie śmiemy wspominać. Wy-
bierz i wprowadź na właściwe tory te, które naj-
bardziej pasują do naszego powołania… 
 W końcu, czyż nie jest celem tego Jubileu-
szu to, że każdy z nas staje się twarzą Jezusa, 
twarzą miłosierdzia? 

Fragment „Ombres et Lumière” („Cienie i Światło”) nr 208 
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