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W 
 Ewangeliach możemy przeczytać,  
że po śmierci Jezusa uczniowie bali się, 
ponieważ pozornie Jego plan zakoń-

czył się porażką. Nie czują się bezpieczni, ale  
w głębi ich serc jest jeszcze miejsce na zaufanie 
do Jezusa. W tych chwilach możemy wyobrazić 
sobie Maryję wspierającą tę grupkę, dodającą 
odwagi, starającą się przynieść radość i nadzieję 
w tej sytuacji. 
 
 Pewnego dnia, gdy są zgromadzeni na jednym 
miejscu, coś zaczyna się dziać: Bóg zsyła Ducha 
Świętego na każdego z nich! Po tym darze nic już 
nie jest takie samo. Wszyscy odczuli radość i po-
czuli się bezpieczni. Teraz bez obawy wychodzą ze 
swojej kryjówki, aby iść na cały świat dawać świa-
dectwo, tak jak prosił ich o to Jezus. Wydaje się, 
że dar Ducha Świętego idzie w parze z darem mi-
sji. Dar Ducha nie jest dany tylko dla niego same-
go, ale dla innych, aby głosić i szukać innych… 
 
A jak to jest z nami?  
 
 Jesteśmy jak uczniowie: ogarnięci strachem, 
ideami, przesądami… Czego się boimy? Szukamy 
absolutnej pewności, odwiecznych prawd, ale 
prawie nigdy ich nie znajdujemy tak, jakbyśmy 
chcieli, a więc trzęsie się ziemia, po której chodzi-
my. Popadamy w wątpliwości i nie czujemy się 
bezpiecznie…  
 
 Jednak Duch, który jest czystą miłością, mocą  
i radością, dobrze nas zna i wie, czego każdy z nas 
potrzebuje. Otrzymujemy ten dar osobiście, każ-
dy w inny sposób. Czasem jest on jak wstrząs, 
czasem jak szept, jak łagodny powiew, jak delikat-
ne dotknięcie… Poprzez śpiew, słowo, gest, wyda-

rzenie. Kiedy pozwalamy Bogu wejść w nasze  
życie, możemy mówić językami, które wszyscy 
rozumieją: językiem służby, przebaczenia, przyj-
mowania, drobnych szczegółów, prowadzenia, 
radosnych gestów, miłości.  
 
 Zachęcam Was do odkrywania obecności Du-
cha Bożego w codziennym życiu, nawet pośród 
tego, co wydaje się najbardziej monotonne, naj-
bardziej męczące albo najtrudniejsze. Duch Boży 
wylewa się na każdego z nas przeobficie, aby do-
dawać nam odwagi, prowadzić i nadawać sens 
temu, co robimy. W naszej wspólnocie Wiary  
i Światła też jest On obecny. I to w jaki sposób! 
Niech ten Duch skłania nas, abyśmy coraz  
bardziej dawali się innym i świadczyli o tym, czym 
żyjemy. Bóg chce dla nas jak najlepiej, dla nas, 
żyjących dziś, kobiet i mężczyzn.  

 

Zesłanie Ducha Świętego  
darem dla nas 

Artykuł wstępny 

Raúl Izquierdo 
Koordynator międzynarodowy 
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  Przesłanie  

papieża Franciszka 

 Na to zaś wszystko [przyobleczcie] miłość, która jest więzią 
doskonałości.  A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, 
do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele.  I bądźcie 
wdzięczni! (Kol 3, 14- 15) 
 
 Z okazji 50. rocznicy powstania międzynarodowego ruchu Wiara 
i Światło papież Franciszek kieruje do Was swoje serdeczne  
i ojcowskie pozdrowienia, wyrażając głęboką radość z powodu 
szczodrej działalności, którą prowadzicie na rzecz osób  
z upośledzeniem umysłowym, ich rodzin i przyjaciół.  
 
 Ojciec Święty ma nadzieję, że ta ważna rocznica przyciągnie 
jeszcze większą uwagę do tej chwalebnej działalności i będzie 
okazją do jeszcze bardziej wielkodusznego zaangażowania na rzecz 
miłości życia i tych, którzy przeżywają bardzo trudne sytuacje. 
 
 Ojciec Święty z okazji tych świąt Wielkiej Nocy prosi o obfite 
dary z nieba dla wszystkich tych, którzy wezmą udział  
w obchodach tego wydarzenia. Niech będzie ono okazją do łask  
i do autentycznego ewangelicznego świadectwa. 
 
 Ojciec Święty udziela z całego serca swojego błogosławieństwa 
apostolskiego wszystkim członkom wspólnot i ich rodzinom oraz 
całemu ruchowi. 
 
 
 Watykan, 30 marca 2021 
 Kardynał Pietro Parolin, Sekretarz Stanu Jego Świątobliwości   
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Wiadomości ze świata 

Z radością przekazuję wiadomość, że DIDIER 
OVAZZA (z Francji) zgodził się zastąpić 
dotychczasowego wicekoordynatora 
międzynarodowego, którym był Dominique 
PFEFFER. Tym samym będzie towarzyszył 
prowincjom „Francja Północna”, „Francja, 
Iskrzący Wschód”, „Francja Zachodnia” 
„Paris i Levant”, „Belgia”. 
Jestem bardzo wdzięczny Zespołowi 
Nominacyjnemu za wykonaną pracę. 
 
Zjednoczeni w Jezusie. 
 
 Raul Izquierdo 
 Koordynator międzynarodowy 
 Hoda Elturk 
 Prezydent 

 Mam 67 lat, jestem ojcem Romaina (38 lat) i Marine (34 lata) oraz dziadkiem Tessy-Joy (5 lat)  
i Maïcon (3,5 roku). Mieszkam od czterdziestu lat w Osny w nowej aglomeracji Cergy-Pontoise, 40 km 
od Paryża. Jest to miejsce bardzo zróżnicowane społecznie i kulturowo, co oznacza, że jest bardzo ubo-
gacające. 
 
 Jestem inżynierem, zajmowałem się budową symulatorów elektrowni jądrowych, następnie byłem 
inżynierem do spraw jakości, przeszedłem na emeryturę 5 lat temu i wykorzystałem to jako okazję, aby 
towarzyszyć duchowo ludziom w szpitalu, aby uczestniczyć w życiu mojej parafii i poświęcić czas na 
spacery po pięknym regionie Vexin, nie zapominając też o życiu rodzinnym. 
 
 Do Wiary i Światła dołączyłem w 2007 roku, do nowej wspólnoty „Gaudete” („Radujcie się”)  w Cer-
gy-Pontoise.  Moja żona była koordynatorką od 2008 do 2014 roku, kiedy wspólnota została oficjalnie 
przyjęta do Ruchu. Od 2009 roku reprezentuję także Wiarę i Światło na poziomie diecezji Pontoise.  
Od września 2013 r. jestem wicekoordynatorem prowincji “Ile de France Ouest”. 
 
 Cieszę się, że mogę dołączyć do międzynarodowego zespołu jako jeden z wicekoordynatorów mię-
dzynarodowych, ponieważ wszystkie nasze misje w Wierze i Świetle są misjami służebnymi: chętnie 
służymy, odkrywamy i dzielimy się w zaufaniu… 
 
Didier  

PRZEDE WSZYSTKIM WITAMY CIĘ DIDIER W MIĘDZYNARODOWYM ZESPOLE KOORDYNUJĄ-
CYM I DZIĘKUJEMY ZA TWOJE „TAK” DLA SŁUŻBY W TYM GRONIE! 
CZY MÓGŁBYŚ NAM W KILKU SŁOWACH POWIEDZIEĆ COŚ O SOBIE I O SWOJEJ PRZYGODZIE 
Z WIARĄ I ŚWIATŁEM? 
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Z 
achęcanie się do wzajem-
nej miłości i dobrych 
uczynków, nie opuszcza-

nie spotkań… troszczenie się  
o siebie… to działo się w Prowin-
cji USA-Wschód w każdą sobotę 
rano! Joy Fuchs, koordynatorka 
Prowincji USA-Wschód, wymy-
śliła sposób na spotykanie się 
wspólnot w czasie pandemii, 
ponieważ zdała sobie sprawę, że 
wiele osób czuło się osamotnio-
nych ze względu na nałożone 
ograniczenia kontaktów. Dodat-
kowo niektórzy mieli też utrud-
nioną komunikację z rodzinami  
i przyjaciółmi. Dlatego Joy zaini-
cjowała cotygodniowe spotka-
nia w prowincji na ZOOM-ie  
w marcu 2020 roku. Wszystkie 
wspólnoty z USA-Wschód, któ-
rych mamy 20,  były zachęcane 
do zapraszania swoich członków 
do udziału w tych wirtualnych 
spotkaniach. 
 

 Wszyscy byli mile widziani! 
Spotkania błyskawicznie stały 
się hitem, szybko uformowała 
się grupa stałych uczestników. 
W każdą sobotę o godz. 10.00 
członkowie wspólnot łączyli 
się, by śpiewać pieśni uwiel-
bienia, powitać nowych 
uczestników, podzielić się na 
grupy w celu omówienia tema-
tu, zaproponować intencje 
modlitewne oraz po prostu 
ucieszyć się z możliwości oglą-
dania przyjaciół w tej godzinie 
braterstwa w świetle naszego 
Pana. 
 Spośród 20 małych wspól-
not utworzyła się duża wspól-
nota prowincji. Składała się 
ona z odpowiedzialnych, przy-
jaciół, rodzin i osób niepełno-
sprawnych w każdym wieku  
z całej wschodniej części USA  
i nie tylko. Zebraliśmy ponad 
30 stałych uczestników i nowe 

osoby logujące się co tydzień. 
Są to częstsze i liczniejsze spo-
tkania niż dotychczasowe co-
miesięczne. Nawiązaliśmy rela-
cje z nowymi przyjaciółmi, któ-
rych prawdopodobnie inaczej 
byśmy nie spotkali. Nie mogli-
śmy się doczekać naszego coty-
godniowego spotkania i mamy 
nadzieję, że kiedyś spotkamy 
się z naszym nowym przyjacie-
lem osobiście! 
  Nasze tematy do dyskusji to 
np. zapamiętane szczęśliwe 
chwile w twoim życiu, jakie da-
ry otrzymałeś od Boga, dziele-
nie się przepisami, tworzenie 
rękodzieła, quiz na temat Wiary 
i Światła, przygotowanie panto-
mimy do Ewangelii. Każdy włą-
czał się z entuzjazmem i rado-
ścią. 
 Odkryliśmy też wiele talen-
tów w naszej prowincji, zwłasz-
cza muzycznych. Mamy muzy-

Technologia nas łączy  

„Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków.  
Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachę-
cajmy się nawzajem, i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień.” (Hbr 10,24-25) 

Relacja z  Prowincji USA-Wschód 
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ków w Maryland, Georgii, Ohio  
i Nowym Jorku, którzy regular-
nie prowadzą śpiewy, a nawet 
nauczyli nas nowych, oryginal-
nych kompozycji. Mieliśmy też 
szczęście posłuchać 2 stycznia 
Sary McFee, jednej z koordyna-
torek z Minnesoty, która zagrała 
dla nas na harfie! 
 Odwiedzili nas: Raul, Celine, 
Hoda, Emilia i Andy, Deanne 
Riopel, a ostatnio dołączyła do 
nas s. Seraphine z Pakistanu.  
To błogosławieństwo technolo-
gii zbliża nas do siebie na całym 
świecie! Modlimy się, aby wię-
cej osób mogło skorzystać z ZO-
OM-a, by regularnie kontakto-
wać się naszymi rodzinami  
i przyjaciółmi. „Chodź i zo-
bacz”… i śpiewaj, rozmawiaj, 
módl się, baw i dziel się... 
 
 

JOY FUCHS  
Koordynator Prowincji 

 
i PAULA KEARNEY  

Sekretarz Prowincji 

 

Od ośmiu lat jestem koordynatorką wspólnoty „Św. Patryk”. Nasza wspólnota spotyka się wiernie co miesiąc 
od lat i mamy serdeczne, pełne wsparcia kontakty ze stałymi członkami. Kiedy wybuchła pandemia, nasza 
koordynatorka prowincji wysłała zaproszenie do wszystkich wspólnot z USA-Wschód, aby spotkać się 
wirtualnie, „wyśpiewać chwałę Boga!”. Zaprosiłam do tego wydarzenia swoją wspólnotę i ucieszyłam się,  
że wielu naszych członków zdecydowało się dołączyć. Pod koniec spotkania Joy zapytała: „Czy powinniśmy 
spotkać się ponownie w następną sobotę?” Odpowiedzią było głośne TAK. Doświadczyliśmy błogosławieństwa 
głębokiego poznania się. Członkowie i rodziny z innych wspólnot, których nigdy nie miałabym okazji poznać, 
poruszyli moje serce. Świętowaliśmy sukcesy i wspólnie przeżywaliśmy głębokie straty. Fakt, że nigdy nie 
spotkaliśmy się osobiście, nie umniejsza tych więzi. Patrząc na niektórych członków naszej wspólnoty  
św. Patryka, jak dają radość i pocieszenie innym, którzy tego potrzebują, uświadamiam sobie, że Wiara  
i Światło jest wielkim darem w moim życiu. 

Teresa Perez 
Koordynatorka wspólnoty „Św. Patryk”  

Weekendowe spotkania Wiary  
i Światła są naprawdę wyjątko-
we dla mnie, ponieważ dają mi 
możliwość uwielbiania Boga  
i poprawiają mi humor. Moje 
serce doznaje poruszenia i mi-
łości. Kocham Wiarę i Światło, 
bo dzięki niej mam dużo rado-
ści, mogę śpiewać, poznawać 
Biblię. Lubię ludzi i czuję się 
szczęśliwy, że jestem częścią tej 
wspólnoty. Dziękuję! 
Niech Bóg będzie z Tobą, ciesz 
się życiem z Nim! Alleluja! 

 
Samuel Liang  

Członek wspólnoty,  
osoba niepełnosprawna 

Uczestniczyliśmy tylko w dwóch 
spotkaniach wspólnoty przed 
wybuchem pandemii. Kto mógł 
przewidzieć, co się stanie? 
Kto by przypuszczał, że przez 
doświadczenie izolacji okryjemy 
takich wspaniałych ludzi online?! 
Potrzebowaliśmy łączności bar-
dziej niż kiedykolwiek. Myślimy  
o uczestnikach spotkań jak  
o naszych przyjaciołach i samo 
ich wspomnienie wywołuje 
uśmiech na naszych twarzach. 
Niech Bóg błogosławi Wiarę  
i Światło, szczególnie tę interne-
tową wspólnotę. 
 

Del i Anne Boland 
Rodzice 

Obudź się! Nie śpij! Jest sobotni poranek! Z powodu pandemii wirtualna 
wspólnota zbierała się w każdą sobotę rano od miesięcy! Po wspólnie 
spędzonych godzinach staliśmy się jak rodzina, chociaż wielu z nas  
nigdy nie spotkało się osobiście! Grupy dzielenia się naprawdę pomogły 
nam się poznać. Tydzień po tygodniu, nigdy nie wiesz, z kim będziesz. 
Więc czekaj z radością, aby zobaczyć, kto do Ciebie dołączy! To prawdzi-
wa przyjemność patrzeć, jak twarze osób pojawiają się na ekranie jedna 
po drugiej! Jesteśmy zdolni do dzielenia się ze sobą swoimi przemyśle-
niami, odczuciami! Każda osoba dzieli się cennym wspomnieniem zwią-
zanym ze zdjęciem lub rodzinnym zwierzakiem…coraz bardziej ujawnia-
ją się nasze święte historie! Bez wątpienia, kiedy łączysz się z grupkami 
na Zoomie, lądujesz na świętej ziemi! I właśnie dlatego ja, nocna sowa, 
chętnie wyskakuję z łóżka w sobotnie poranki! 

 
Maureen Ingalls 

Przyjaciel 
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                 Zgromadzenie  
            Prowincji Luzytania  

Relacja z Portugalii  

N.D. du Luxembourg 

D 
rodzy Przyjaciele z pro-
wincji Luzytania, 
Jak zapewne wiecie,  

20-21 marca 2021 obyło się 
Zgromadzenie Prowincji, na któ-
rym wybraliśmy nową Radę 
Prowincji. Serdecznie dziękuje-
my członkom ustępującej rady 
za ciężką pracę oraz wielkie ser-
ce, jakie włożyli we wszystko,  
co zrobili. Mamy nadzieję, że 
będziemy mogli na Was liczyć  
w nadchodzących latach. 
 
 Nową Radę Prowincji two-
rzą: koordynator Luís Vieira, 
wicekoordynator Południa Tere-
sa Marinho,  wicekoordynatorzy 
Północy Catarina Carvalho i Te-
resa Brito. Pozostałe osoby, któ-
re z wielką radością podjęły wy-
zwanie i stały się częścią Rady 
Prowincji, to: sekretarz Fran-
cisca Brito, skarbnik Beatriz 
Oliveira oraz Nuno Antunes. 
Jako rodzina cieszymy się,  
że możemy liczyć na radość  
i energię Any Isabel Rodrigues  
i Afonsa Silvy. 
 
 Dziękujemy wspólnotom za 
zaufanie, jakim nas obdarzyły. 
Chcielibyśmy Was prosić o po-
moc i wsparcie na nadchodzące 
lata, tak abyśmy mogli sprostać 
potrzebom i priorytetom pro-
wincji. Wszyscy jesteśmy odpo-
wiedzialni za naszą łódź i za ro-
zeznanie problemów, które na-
potkamy w tej podróży. Musimy 
zaufać Jezusowi, który śpi na 
dnie łodzi, ale który zawsze nam 
towarzyszy i wspiera nas!  

Pamiętajmy, że promienie 
słońca zawsze przedzierają się 
przez najciemniejsze chmury. 
 
 Karta Wiary i Światła jest 
najważniejszym dokumentem 
naszego ruchu. Tam właśnie 
sięgamy, aby przypominać so-
bie, co jest jego istotą. 
 
 Od początku powołaniem 
Wiary i Światła jest tworzenie 
wspólnoty spotkania: Na każ-
dym spotkaniu powinno się 
przewidzieć czas na swobodną 

 

rozmowę, tak aby każdy mógł 
każdego wysłuchać. Istotne jest 
stworzenie więzi osobowych, 
gdyż tylko wówczas można od-
krywać cierpienia i dary drugiej 
osoby, tylko wówczas można 
poznać jej imię. (Karta Wiary  
i Światła, Rozdział 1) 
 
 W czasach pandemii nie mo-
żemy się przytulać, śpiewać  
i tańczyć (co bardzo lubimy ro-
bić), ale musimy pamiętać o pie-
lęgnowaniu naszych przyjaźni, 
które są filarem wspólnot.  

Luis Teresa C. Catarina Teresa B 
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Powinniśmy dbać o relacje, słu-
chać siebie nawzajem i „mówić 
sobie po imieniu”, nawet jeśli 
nie widzimy się twarzą w twarz. 
Skarb przyjaźni, który odkrywa-
my we wspólnocie, bije jaśniej-
szym blaskiem i staje się bar-
dziej potrzebny w tych trudnych 
czasach. To właśnie we wspól-
nocie Jezus mówi do każdego  
z nas (i przez każdego  
z nas): Jesteś ważny. Jesteś bar-
dzo kochany. 
 
 To jest moje przykazanie, 
abyście się wzajemnie miłowali, 
tak jak Ja was umiłowałem. Nikt 
nie ma większej miłości od tej, 
gdy ktoś życie swoje oddaje za 
przyjaciół swoich. Wy jesteście 
przyjaciółmi moimi, jeżeli czyni-
cie to, co wam przykazuję. Już 
was nie nazywam sługami, bo 
sługa nie wie, co czyni pan jego, 
ale nazwałem was przyjaciółmi, 
albowiem oznajmiłem wam 
wszystko, co usłyszałem od Ojca 
mego. Nie wyście Mnie wybrali, 
ale Ja was wybrałem i przezna-
czyłem was na to, abyście szli  
i owoc przynosili, i by owoc 
wasz trwał - aby wszystko dał 
wam Ojciec, o cokolwiek Go 
poprosicie w imię moje. To 
wam przykazuję, abyście się 
wzajemnie miłowali. (J 15,12-
17) 
 
 Priorytetem nowej Rady Pro-
wincji będzie służenie wspólno-
tom. Ważne jest, aby wspierać 
wspólnoty, tak aby mogły się 
rozwijać, wzrastać i tworzyć ten 

podstawowy filar Wiary i Świa-
tła, którym jest wspólnota spo-
tkania, skupiająca osoby zra-
nione przez mniej lub bardziej 
poważne upośledzenie umy-
słowe, wokół nich skupiają się 
ich rodziny (zwłaszcza rodzice) 
oraz przyjaciele, szczególnie 
młodzi (Karta Wiary i Światła, 
Rozdział 1). Zostawiamy Was z 
tym wyzwaniem, aby zawsze 
powracać do korzeni: na spo-
tkaniach wybierzcie fragment 
ze źródła naszego ruchu, czyli  
z Karty Wiary i Światła, prze-
czytajcie go i zastanówcie się 
nad nim. To będzie sposób na 
wzięcie głębokiego wdechu, 
napełnienie się nową energią  
i skoncentrowanie się na isto-
cie Wiary i Światła. Kartę Wia-
ry i Światła oraz inne doku-
menty znajdziecie na stronie 
naszej prowincji: 
www.feeluzportugal.org 

Prowincja Luzytania  
składa się z 16 wspólnot 

 Na koniec życzymy wszyst-
kim błogosławionych Świąt 
Wielkiej Nocy, pełnych miłości 
do Pana, który tak mówi w na-
szej piosence: é-ma-ra-vi-lho-so! 
Módlcie się za nas, za wszystkie 
wspólnoty prowincji oraz za 
wszystkie wspólnoty na świecie, 
abyśmy byli wyraźnym znakiem 
daru, jakim są przyjaciele  
i wspólnoty. 
 
 

RADA PROWINCJI  
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Sesja formacyjna 
NA TEMAT: „DZIELMY SIĘ SKARBEM”  

Relacja z Belgii 

Czym jest „skarb”? 
 Dla wielu jest to skrzynia peł-
na złota, klejnotów i innych 
kosztowności… często gonimy 
za tym, żeby je zdobyć. 
 Ale dla Boga skarbem jest to, 
co wlewa w serca wszystkich 
mężczyzn i kobiet, swoich dzieci.  
Jak jest ze mną? Co dla mnie 
jest skarbem? Dla mnie to jest 
to, co otrzymuję od Boga i in-
nych: miłość, radość i pomoc. 
Chodzi o dzielenie się tym skar-
bem poprzez dawanie miłości, 
szerzenie radości i służenie in-
nym. 
 
Jaki skarb odkryłam  
w Wierze i Świetle? 
 Dzięki wierze naszych przyja-
ciół odkryłam szczerość, radość, 
przyjaźń oraz dzisiejsze oblicze 
Jezusa. 
 Dzielimy ze sobą nasze rado-
ści i smutki. Dostrzegam więcej 
prostoty, jedności w różnorod-
ności. Wszyscy jesteśmy różni,  
a różnorodność jest bogac-
twem.  Osoba z niepełno-
sprawnością jest skarbem. Dzieli 
się sobą: swoją miłością, rado-
ścią, emocjami, słowami, które 
płyną prosto z serca, nie oczeku-
jąc niczego w zamian. Jezus 
przygotował dla tych najmniej-
szych specjalne miejsce. Błogo-

  

NASZA PRZYJACIÓŁKA THERESE (WSPÓLNOTA EMMAUS Z BELGII) WZIĘŁA UDZIAŁ W SESJI 
FORMACYJNEJ WIARY I ŚWIATŁA  W FORMIE WIDEOKONFERENCJI. CHCIAŁA SIĘ Z NAMI PODZIELIĆ 
ROZWAŻANYMI TAM TEMATAMI.  

sławieni ubodzy w duchu,  
albowiem do nich należy Króle-
stwo niebieskie. 
 W naszym społeczeństwie 
postrzegamy serce jako źródło 
emocji. Z Pisma Świętego nau-
czyłam się, że jest ono źró-
dłem naszych myśli i decyzji. 
Błogosławieni ubodzy w du-
chu, albowiem do nich należy 
Królestwo niebieskie. Dbaj  
o swoje serce, w nim jest źró-
dło życia. To Bóg bada nasze 
serca i może je oczyścić. 
 

Czym dla mnie jest serce? 
 Jest tym, co bije w naszym 
ciele i pozwala żyć. Bije moc-

niej i szybciej przy wysiłku  
fizycznym i emocjonalnym, ale 
oznacza tak naprawdę miłość, 
hojność i współczucie…
Otworzyć serce to pozwolić 
sobie na to, by być kochanym, 
by zaakceptować drugą osobę, 
by kochać i nie osądzać.  
Zachowywać różne rzeczy  
w sercu, angażować się i nie 
być obojętnym.  
 A co ze skarbem? Spędza-
my całe swoje życie na jego 
poszukiwaniu, nie dostrzega-
jąc, że jest on w nas samych. 
To ta najlepsza część nas, któ-
rą dzielimy się z innymi,  
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a im więcej będziemy się dzielić, 
tym więcej go w nas będzie. Je-
zus sam w sobie jest skarbem, 
dlatego daje się nam cały.  
 Co możemy zrobić w tym 
czasie pandemii, by wydobyć 
skarb i dzielić się nim? Musimy 
zastanowić się, co możemy zro-
bić, by być w kontakcie z ludźmi. 
A kiedy znów będziemy mogli 
żyć tak jak wcześniej, będziemy 
dzielić się życiem wspólnoty  
i dawać świadectwo podczas 
naszych spotkań, rekolekcji,  
w parafiach, w całym Kościele.  
 Naprawdę podobało mi się 
to spotkanie, na którym każdy 
mógł wyrazić siebie. Był to  ubo-
gacający i intensywny czas. Bar-
dzo podobały mi się piosenki, 
nawet jeśli jakość dźwięku nie 
była zbyt dobra. Zdałam sobie 
sprawę, że inne wspólnoty mają 
takie same trudności jak nasza, 
zarówno w tym trudnym czasie, 
jak i normalnie. Brakuje nam we 
wspólnotach nowych ludzi, 
przyjaciół, a członkowie nie zaw-
sze odczytują przekazywane 
wiadomości.  
 Wszyscy mamy trudności,  
by pozostać w kontakcie, widy-
wać się i organizować jakieś wy-
darzenia w tym czasie. Ale każda 
osoba, na miarę swoich możli-
wości, może otworzyć serce  
i podzielić się  skarbem.  
 

Therese Hubert 
„GRAND LARGE”, nr 25 

 

ŻYJĄC ISTOTĄ WIARY I ŚWIATŁA W CZASIE PANDEMII 
 

Zbiór świadectw i doświadczeń z całego świata 
 
 

Ta broszura to SKARB. Zwróć uwagę, że kiedy ją otworzysz  
i przeczytasz, znajdziesz w środku wiele pomysłów, doświad-
czeń i świadectw;  perełki o wielkiej wartości. Jest to skarb 
zrodzony z kreatywności i odwagi, który rozjaśni i polepszy 
życie nas wszystkich, którzy jesteśmy częścią tej rodziny, jaką 
jest Wiara i Światło. Ten SKARB jest nam dany jako prezent. 
Wspólnoty z wielu krajów wysłały swoje doświadczenia,  
po których przeczytaniu wzruszyłem się i  ogarnęła mnie 
ogromna wdzięczność. 

RAÚL  IZQUIERDO 
Koordynator międzynarodowy 

  
Link do broszury „Żyjąc istotą Wiary i Światła w czasie pande-
mii” (w języku polskim): https://drive.google.com/file/
d/1EHmChHuMmvZxzr8Rn-wjFuzlAhkHIyj4/view?usp=sharing 

Otworzyć serce to pozwolić sobie na to, by być kochanym,  
by zaakceptować innych i ich pokochać 
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S ześć miesięcy po święceniach biskup po-
słał mnie na parafię. Musiałem zastąpić 
księdza, który był tam ponad 30 lat, dla-

tego mieszkańcy tej parafii przyjęli mnie dość 
chłodno. Zadanie było trudne, ale owocne, a ja 
nic bym nie zdziałał bez pomocy małego 
chłopca o imieniu Gabriel… Bohatera tej histo-
rii.  
 W drugim tygodniu po moim przyjeździe 
przyszła do mnie młoda para ze swoim wyjąt-
kowym synem (który miał zespół Downa). Po-
prosili mnie, abym przyjął go jako ministranta. 
Myślałem o odrzuceniu go, nie dlatego, że był 
dzieckiem o specjalnych potrzebach, ale z po-
wodu wszystkich wyzwań, z którymi musia-
łem się zmierzyć, gdy zaczynałem  swoją po-
sługę w tym miejscu. Ale nie mogłem odmó-
wić, bo kiedy zapytałam go, czy chce być mi-
nistrantem, nie odpowiedział, ale przytulił 
mnie bardzo mocno. Cóż za piękny sposób, 
aby mnie przekonać…  
 Umówiłem się na najbliższą niedzielę, pięt-
naście minut przed rozpoczęciem Eucharystii. 
Chłopiec przybył punktualnie w czerwonej 
szacie i albie, które jego babcia własnoręcznie 
wykonała na tę okazję. 
 Muszę dodać, że jego obecność przysporzy-
ła mi więcej parafian, ponieważ jego bliscy 
chcieli zobaczyć go w roli ministranta. Ja mu-
siałem przygotować wszystko, co było po-
trzebne do Eucharystii. Nie miałem zakrystia-
nina ani dzwonnika, więc musiałem biegać  
z miejsca na miejsce. Dopiero gdy zaczęła się 
msza, zrozumiałem, że Gabriel nie wiedział, 
jak ma przy niej pomóc; wszystko przez ten 
pośpiech. Musiałem powiedzieć: Gabrielu, mu-
sisz robić wszystko to, co ja, okej…? 
 
 

Świadectwo  

  Pocałunek Jezusa 

 Dziecko takie jak Gabriel jest najbardziej 
posłuszne na świecie, więc rozpoczęliśmy uro-
czystość. Kiedy przystąpiliśmy do ołtarza, chło-
piec cały czas stał blisko niego. W czasie homi-
lii widziałem, że parafianie się uśmiechali, co 
sprawiło, że moje młode kapłańskie serce było 
szczęśliwe. Lecz wkrótce zorientowałem się, że 
oni nie patrzyli na mnie, a na Gabriela, który 
ciągle próbował naśladować moje ruchy.  
Tak wyglądała pierwsza msza z moim nowym 
ministrantem.  
 Kiedy skończyłem, powiedziałem mu, co ma 
robić, a czego nie i między innymi powiedzia-
łem, że ołtarz może być całowany tylko przeze 
mnie. Wyjaśniłem mu, jak kapłan łączy się  
z Chrystusem w tym pocałunku. Patrzył na 

21 stycznia  36-letni ksiądz Ruben Pereze de Ayala zmarł w wyniku wybuchu gazu  
w budynku w Madrycie. Oto bardzo wzruszający tekst napisany przez tego młode-
go księdza. 
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mnie tymi swoimi wielkimi, pytającymi ocza-
mi, nie rozumiejąc moich wyjaśnień…I nie 
przyjmując do wiadomości tego, co mu powie-
działem, rzekł do mnie: Ale ja też chcę go po-
całować…Wyjaśniłem mu jeszcze raz... W koń-
cu powiedziałem, że zrobię to za nas obu.  
Wydawał się zadowolony z tego rozwiązania . 
 Jednak w następną niedzielę, kiedy rozpo-
częła się uroczystość i pocałowałem ołtarz, 
zobaczyłem, że Gabriel położył policzek na 
ołtarzu i zszedł po schodach z szerokim 
uśmiechem na twarzy.  
 Musiałem mu powiedzieć, żeby przestał to 
robić. Pod koniec mszy przypomniałem mu: 
Gabrielu, powiedziałem Ci, że pocałuję Jezusa 
za nas obu. Odpowiedział: Ojcze, nie pocało-
wałem Go, to On pocałował mnie…  
Bardzo poważnie powiedziałem do niego:   
Gabrielu, nie żartuj sobie ze mnie… Odpowie-
dział: Ale to prawda, On… napełnił mnie poca-
łunkami! 
 Sposób, w jaki mi to powiedział, napełnił 
mnie świętym pragnieniem. Zamykając ko-
ściół, po pożegnaniu moich parafian, podsze-
dłem do ołtarza i położyłem na nim policzek 
prosząc: Panie… pocałuj mnie jak Gabriela. 
 To dziecko przypomniało mi, że to dzieło 
nie jest moje, i że zdobycie serc tych ludzi to 
nie moja zasługa, że można to osiągnąć tylko 
przez cudowną bliskość z jedynym kapłanem, 
Chrystusem. 
 Od tamtej chwili mój pocałunek złożony na 
ołtarzu jest podwójny, ponieważ  zawsze po 
ucałowaniu ołtarza nadstawiam policzek, aby 
odebrać Jego ucałowanie. Dziękuję Gabrielu! 
Przybliżanie innych do tajemnicy Zbawienia 
wzywa nas do osobistego doświadczenia. Tak 
jak ja z moim drogim ministrantem Gabrielem 
nauczyłem się, że zanim obejmę ołtarz  
Chrystusa… muszę być objęty przez Niego! 
 Panie Jezu, pozwól nam poczuć Twoje po-
całunki każdego dnia, aby nasze serca nie po-
trzebowały już miłości, ponieważ Ty wypeł-
niasz wszystko… 

Aleteia, luty 2021 
 

 

Ojcze, nie pocałowałem Go,  
On pocałował mnie… 
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O d zawsze pragnęłam zostać mamą.   
O tym, że jestem w ciąży dowiedzia-
łam się w swoje urodziny. Był to naj-

lepszy prezent, jaki mogłam sobie wymarzyć!  
 Od samego początku podjęliśmy wszelkie 
możliwe środki ostrożności i ciąża przebiegła 
pomyślnie. Wszystkie badania były prawidłowe 
i z niecierpliwością czekałam na narodziny  
Alfonso. Miałam tyle myśli w głowie, tyle pięk-
nych planów, dla niego i dla nas. Niestety,  
w dniu jego narodzin wszystko poszło nie tak  
i dzień, który miał być najszczęśliwszym dniem 
w naszym życiu, zamienił się w koszmar.  
 W trakcie porodu pojawiły się komplikacje  
i u Alfonso doszło do zakażenia sepsą. Został 
on natychmiast zabrany na Oddział Neonato-
logii, jego stan był bardzo ciężki, a życie zagro-
żone. Kiedy mogłam w końcu go zobaczyć, le-
karz kazał mi się przygotować na najgorsze. 
Jego szanse na przeżycie doby były niewielkie. 
Cały mój świat legł w gruzach. Kiedy tylko zo-
stawałam sama, nie przestawałam płakać, pro-
sząc Boga, aby dał mi siłę i uratował moje 
dziecko. 0 21.00 poprosiłam o zaprowadzenie 
mnie na Oddział Neonatologii, ponieważ 
chciałam zobaczyć mojego synka. Zapytałam 
lekarza o to, co powiedział mi wcześniej, a on 
powtórzył, że powinnam przygotować się na 
najgorsze.  Odpowiedziałam mu, że ostatnie 
słowo należy do Boga a nie do ludzi. Jeżeli Bóg 
dał mi syna, to na pewno nie po to, by mi go 
teraz odebrać.  
 Alfonso spędził na tym oddziale dziesięć 
dni. Rokowania nie były dobre. Dziesiątego 
dnia pozwolono nam go zabrać do domu. Byli-
śmy zupełnie nieświadomi kolejnych proble-
mów.  Upływały miesiące, a u Alfonso widać 
było niedorozwój mięśni oraz zaburzenia funk-

cji poznawczych. Gdy skończył dziesięć mie-
sięcy, poprosiliśmy o drugą opinię medyczną. 
Wykazała ona poważną hipotonię mięśniową 
oraz kilka uszkodzeń mózgu.  
 Wszystko wskazywało na to, że prawdopo-
dobnie przez całe życie będzie przykuty do 
łóżka. Nigdy nie zaakceptowałam tej diagnozy 
i postanowiłam ofiarować swoje dziecko Bogu.  
Zaplanowane przez nas życie nie szło w wyma-
rzonym kierunku. Musieliśmy nauczyć się in-
nego języka.  Zamiast słońca zastaliśmy ciem-
ne chmury, deszcz i częste burze.  

Marzenie o byciu mamą  

Świadectwo 

Alphonse 

ANA ISABEL RODRIGUES JEST CZŁONKIEM RADY PROWINCJI „LUZYTANIA” I WSPÓL-
NOTY „SANTA MARIA” W ARRIFANA , W DIECEZJI PORTO. DZISIAJ ANA ISABEL DZIELI 
SIĘ Z NAMI SWOIM ŚWIADECTWEM ZWIĄZANYM Z NARODZINAMI JEJ SYNA ALFONSO. 
OPOWIADA RÓWNIEŻ O WIERZE I ZAUFANIU. 
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 Pewnego dnia ktoś mi powiedział, że jeżeli 
mam w sobie wiarę, to powinnam bezgranicz-
nie zaufać Bogu.  Wtedy On da mi wszystko, 
czego potrzebuję. Tak też zrobiłam i mimo że 
ścieżka, którą idziemy, jest wyłożona kamie-
niami, to gorliwie nią podążamy i zamieniamy 
je w kolejne drobne zwycięstwa. 
 Swoje pierwsze kroki Alfonso postawił  
w wieku ośmiu i pół roku. Lekarze nie mogli  
w to uwierzyć, ponieważ wyniki jego badań 
nie różniły się niczym od tych  zrobionych za-
raz po urodzeniu. 
 W naszej podroży towarzyszy nam mnó-
stwo przyjaciół. Przyjaciół, którzy zostali. Stra-
ciliśmy natomiast tych, którzy nie mogli przy-
stosować się do naszej nowej rzeczywistości. 
Znaleźliśmy również nowych. Ci wszyscy zna-
jomi pomogli nam wytyczyć nową ścieżkę,  

ja jednak ciągle czułam niedosyt. Pragnęłam, 
żeby Alfonso miał swoje miejsce w Kościele. 
Zawsze zabierałam go na mszę świętą i tłuma-
czyłam mu, że Jezus go bardzo kocha.  
 Pewnego dnia dostałam od znajomej bro-
szurkę Wiary i Światła. Wydało mi się to bar-
dzo interesujące i postanowiłam nawiązać 
kontakt z tą wspólnotą. Otrzymałam zapro-
szenie do wzięcia udziału w spotkaniu. Poje-
chaliśmy tam z Alfonso i była to miłość od 
pierwszego wejrzenia! Sympatia, jaką tam zna-
leźliśmy, radość, poczucie bycia takimi samy-
mi, ponieważ wszyscy stawialiśmy czoła po-
dobnym problemom - było to niczym balsam 
dla naszej duszy. Miłość, którą otrzymuje mój 
syn od koordynatorów i wszystkich przyjaciół, 
jest czymś niezwykłym. Widzę, jak bardzo jest 
szczęśliwy, przez co ja również jestem szczę-
śliwa. 
 Ludzie często uważają, że niepełnosprawne 
dziecko nie powinno chodzić na mszę świętą 
czy katechezę ani uczestniczyć w innych zaję-
ciach.  Ale to właśnie Kościół jest dla nich wła-
ściwym miejscem. Czują się oni tam jak w do-
mu, ponieważ Jezus opiekował się zawsze ty-
mi, którzy najbardziej potrzebowali Jego po-
mocy.  
 Mój syn miał najpiękniejszą Pierwszą Ko-
munię Świętą, jaką mogłam sobie tylko wyob-
razić. Odbyła się ona w dniu Święta Światła, 
Alfonso otoczony był przyjaciółmi.  Spotkania 
Wiary i Światła to dla nas zawsze cenne chwi-
le, w których uczymy się być szczęśliwi w tej 
naszej odmienności. W końcu wszyscy jedzie-
my na tym samym wózku. 
 Te piękne chwile dają nam siłę do dalszego 
działania i do zmagania się z przeciwnościami 
losu. Bóg jest z nami i daje nam wszystko,  
czego potrzebujemy.  
 Gorąco zachęcam wszystkich do promowa-
nia wspólnoty Wiara i Światło. Jest to prawdzi-
wa szkoła życia i miłości!  
 
 

Ana Isabel RODRIGUES 
Portugalia 
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W  pomieszczeniach klasztoru Notre-
Dame du Puits, gdzie zebrała się 
nasza grupa i gdzie okna wychodzą 

na port w Bejrucie, po krótkiej prezentacji 
dwudziestu uczestników, którzy przyjechali z 
Syrii, głos zabrała Maha, mama z Damaszku. 
Po narodzinach Karima, jej syna, powiedziano 
jej tylko: „Jest problem, twój syn ma problem, 
trzeba to zaakceptować, to jedyne wyjście, ak-
ceptuj”. „Cierpienie spycha na margines, ja za-
mknęłam się w sobie i w domu, razem z moim 
synem. I cierpiałam” – wspominała. Natomiast 
w Drużynie Przyjaźni1 (Friendship Team) Ma-
ha się otwiera, jej serce doznaje wyzwolenia. 
Dziś, kiedy została kierowniczką, potwierdza: 
„Ja nie jestem już tylko mamą Karima, ja po-
nownie stałam się Mahą i chcę przekazywać 

moje doświadczenie”. Obecni w Bejrucie mło-
dzi przyjaciele – Whala, Alaa, Firaz, Nayef i 
wielu innych – mówią o wyzwoleniu, jakiego 
doświadczyli w swoich sercach dzięki obecno-
ści i zaufaniu ich niepełnosprawnych przyja-
ciół, zarówno w L’Arche jak i we wspólnocie 
Wiary i Światła. Jednakże powoli podział staje 
się bardziej odczuwalny. Firaz opowiada jak w 
pewnych środowiskach przynależność wyzna-
niowa jest prawdziwym kalectwem i utrudnie-
niem. Jest on sunnitą i doświadczał odrzucenia 
oraz dyskryminacji, kiedy zaczął odwiedzać 
rodziny szyickie. Początkowo zadawał sobie 
pytanie, czy on sam byłby do tego zdolny. Po-
znał jedną i drugą osobę niepełnosprawną i dał 
się pociągnąć: jego uprzedzenia zniknęły, za-
przyjaźnili się. Roy Moussali, były koordynator 
Wiary i Światła i inicjator Drużyny Przyjaźni, 
potwierdza: „Kiedy podchodzisz do osoby nie-
pełnosprawnej, nie zbliżasz się do wroga. Dru-
żyna staje się przestrzenią dialogu, odpoczynku 
i przyjaźni”. 
 

 Kruchość bez granic   
MAM DO CIEBIE ZAUFANIE. POKÓJ JEST KRUCHY,  

ALE KRUCHOŚĆ MOŻE PROWADZIĆ DO OSIĄGNIĘCIA POKOJU 

ŚWIADECTWO 

Czwórka przyjaciół spotyka się w 2020 roku. Są to byli członkowie wspólnoty Wiara  
i Światło oraz L’Arche. Osoba z niepełnosprawnością wprowadziła ich na nową drogę, 
drogę Kruchości bez granic. W czasie trzech spotkań, w Bejrucie, w Aleksandrii i w Pary-
żu, utwierdzają się w swoim doświadczeniu, że ułomność, kruchość może zburzyć mury 
wznoszone z powodu przynależności religijnej czy kulturowej. 

1  Drużyny Przyjaźni: w Syrii małe grupy skupia-
jące rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi i wolon-
tariuszy, które obdarzają się przyjaźnią, bawią się, 
śpiewają, tańczą… Muzułmanie i chrześcijanie. 
Obecnie istnieje pięćdziesiąt takich grup. http://
www.sssd-ngo.org  
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• www.facebook.com/groups/ fragilite-
sansfrontieres  
• fragilitesansfrontieres@gmail.com  
• Filmy 
− https: //youtu.be/d29UUpzjNS8  
− https://youtu.be/ xnEC3kiIDAo 

Krzyk do Boga 
 

 W Bejrucie, tak jak w Aleksandrii  
i w Paryżu, krzyk w kierunku Boga, kiedy 
ukazywały się  najintymniejsze zranienia, 
niemoc serc i egzystencji, ten krzyk stawał się 
coraz mocniejszy. Rozpoczęła Maha: „Tak, ja 
krzyczę do Allaha i ganię go: jakie dobro masz 
z tego, że każesz nam cierpieć?” I dodaje po 
długiej ciszy: „On przysłał mi przyjaciół, którzy 
złagodzili moje cierpienie; ukojenie weszło do 
mojego serca.” Raghad dorzucił te słowa: „Ja 
ciągle rozmawiam z Allahem i nie rozumiem, 
dlaczego jest tyle niesprawiedliwości. Wiem 
jednak, że Bóg nie jest niesprawiedliwy, on jest 
Miłosierny”. 
 Uczestnicy spotkania pokonują kolejne 
kroki w kwestii zaufania i mówią półsłówkami 
o ich lęku przed innym chrześcijaninem, 
innym muzułmaninem. Bachir z miasta Minia 
w Egipcie doświadczał nieufności podczas 
swoich pierwszych wizyt w L’Arche. Ale 
powoli, dzięki osobom niepełnosprawnym, 
uprzedzenia zanikały i dzień po dniu rodziła 
się przyjaźń z jego braćmi muzułmanami. 
Whala określała to w następujący sposób: „Ja 
nie przychodzę tutaj, ponieważ jestem 
chrześcijanką, ale po to, aby zatroszczyć się  
o drugiego.  Człowieczeństwo każdego z nas 
jest o wiele głębsze od wszelkich różnic. Mam 
zaufanie do ciebie.” 
 

Podobnie we Francji  
 

 Podobne jest świadectwo Flory z Paryża: 
przed trzema laty stała się członkiem grupy 
Serce Matki2 (Coeur de maman), która zrzesza 
paryżanki od pokoleń, ale także Malijki  
i Algierki, gromadzące się wspólnie, aby 
zawierzyć swoją codzienność  
z niepełnosprawnym dzieckiem i odzyskiwać 
siły. Od tamtej pory Flora jest niezmiernie 
poruszona odkryciem, że w kobietach takich 
jak Kheira, Hatouma czy Sitan ona widzi 
swoje siostry. „Łączą nas matczyne troski  
i radości, nasze lęki i nadzieja; nie wahamy się, 
aby się modlić jedna za drugą, nie razem, ale 
każda w swojej wierze. I Bóg słyszy nasz 
krzyk!” 
 I w ten sposób narodziła się Kruchość 

2 Serce Matki: we Francji grupy wsparcia zrzeszające 
matki mające dziecko chore lub niepełnosprawne. 
Obecnie istnieje pięćdziesiąt takich grup, które 
pozwalają na wymianę opinii i odzyskiwanie sił.  

(Ułomność) bez granic, która ma na celu 
połączyć w jedną sieć różne i wielorakie 
inicjatywy oraz poszczególne grupy 
zajmujące się osobami niepełnosprawnymi. 
Czy nie potrzebują one łączności, formacji, 
wsparcia, aby kontynuować ich charyzmat 
braterstwa? W naszym środowisku lubimy 
powtarzać: „Pokój jest kruchy, ale 
jednocześnie kruchość może prowadzić do 
osiągnięcia pokoju”. 
 

Marie-Vincente Puiseux, Serce Matki  
Roy Moussalli, Drużyny Przyjaźni  

Odile Skjellaug i Patrick Fontaine, L’Arche 
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Elvira 

 Minęło sześć miesięcy, a potem pojawiło 
się to spojrzenie, ten wesoły uśmiech, ta mała 
twarz tak znajoma i wreszcie to uczucie tak 
intensywne, że wciąż mnie ogarnia za każdym 
razem, gdy go do siebie przytulam. Ta mała 
śliczna istotka, przed którą tak się broniłem, 
nagle mnie uspokoiła i uleczyła rany, które 
uważałem za nieuleczalne. Jak wybawienie, 
pod jego dotykiem wszystkie obawy zniknęły, 
jedna po drugiej. 
 
 Patrząc wstecz powiedziałbym, że potrze-
bowałem trochę czasu, aby zaakceptować go 
takim, jakim jest. Tak, to prawda, mój syn ma 
zespół Downa, ale jest moim synem i…  
kocham go mimo wszystko. 
 
 Dziś czuję jego bliskość i razem robimy 
wszystko, co w naszej mocy. Dokładnie tak jak 
zrobiłbym to z innym dzieckiem. I każdego 
ranka, kiedy wstaję, wiem, że mój synek nadal 
jest niepełnosprawny, a jednak w naszych ser-
cach nic się nie zmieniło. Bo tak jak wcześniej 
jesteśmy razem i tak jak dawniej kochamy się  
i kontynuujemy swoją drogę. 

Philippe 
Tata Pierre'a, 14 miesięcy 

 

Jak miałbym cię powitać? 

Świadectwo 

K iedy moja żona poinformowała mnie, że 
jest w drugiej ciąży, byliśmy bardzo 
szczęśliwi. W wieku powyżej 40 lat cią-

ża jest często bardziej ryzykowna, ale mimo to 
nie martwiliśmy się. Tydzień po tygodniu ro-
biono badania i stopniowo wyłaniało się ryzy-
ko. Ale w tamtym czasie, gdy nic nie było jesz-
cze pewne, wierzyliśmy w naszą szczęśliwą 
gwiazdę i że zdarza się to tylko innym lu-
dziom. Powiedz mi, co myślisz? Myślisz, że 
powinniśmy je zatrzymać? 
 
 To proste pytanie, tak błahe dla 95%  
rodzin, szybko stało się źródłem prawdziwej 
wojny w naszej parze. Nie chciałem o tym sły-
szeć. Pamiętam, że byłem zamknięty na wszel-
kie dyskusje w tej sprawie i nie chciałem go. 
Im bardziej rósł brzuch mojej żony, tym bar-
dziej narastało napięcie wokół tego zagroże-
nia, które miało się wydarzyć i zniszczyć to,  
co budowaliśmy latami. Nastroje żony nie 
miały już dla mnie znaczenia, ponieważ mój 
sprzeciw nie został uszanowany. Więc zagro-
ziłem, że odejdę, nawet jeśli w środku czułem 
się niezdolny do tego. 
 
 Potem, w połowie jesieni, pojawił się po-
wód wszystkich naszych kłótni. Na początku 
dla mnie nie istniał. Zataczając się w szoku, 
jak po wypadku samochodowym, byłem zdru-
zgotany. Nic dla niego nie zrobiłem, a kiedy 
żona poprosiła mnie, żebym się nim zajął, od-
parłem: Chciałaś go, więc teraz bierzesz na 
siebie odpowiedzialność! Niedługo potem, nie 
mogąc poradzić sobie z tym nawałem nega-
tywnych emocji, postanowiłem odejść z pracy. 
Mijały miesiące i pogrążyłem się w głębokiej 
depresji. Tkwiłem w swoim kącie, rozdarty 
między troską a pogardą dla mojej żony, jak 
miałbym powitać to dziecko z takim postrze-
ganiem rzeczywistości? To przeznaczenie, 
którego nie wybrałem, a jednak… 
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Kathleen Jopp 

Świadectwo  

 

 

O trzymałam smutną wiadomość - 
Kathleen Jopp zmarła 11.03.2021. Wielu 
z nas będzie pamiętać ją  

z międzynarodowych spotkań jako uroczą, 
śpiewającą damę, w tradycyjnym stroju  
z Tyrolu w Austrii. 
 
 Kathleen pochodziła z Anglii, ale jej mąż był 
Austriakiem, więc zamieszkała w Tyrolu. Mieli 
troje dzieci, z których najmłodszy syn, 
Reinhold, był niepełnosprawny intelektualnie. 
Kiedy Reinhold dorastał, szukała dobrej szkoły. 
Niestety nie mogła jej znaleźć w Tyrolu. W tym 
samym czasie zachorowała jej matka w Anglii, 
więc w 1984 roku postanowiła wyjechać do 
Anglii razem z Reinholdem. Tam,  
w anglikańskiej parafii św. Piotra w Leeds, 
nawiązała kontakt ze wspólnotą Wiary  
i Światła, prowadzoną przez ojca Boba 
Brooke’a. Ona i Reinhold zostali natychmiast 
poruszeni życzliwością wszystkich członków 
wspólnoty. 
 
 Po śmierci mamy oboje wrócili do Tyrolu, 
ale nie mogli zapomnieć tego pięknego 
doświadczenia Wiary i Światła. 
 
 Opowiedziała biskupowi tyrolskiemu, 
Reinholdowi Stecherowi, o swoim marzeniu 
założenia Wiary i Światła w Innsbrucku. 
Zaprosili więc o. Boba Brooke’a, aby przyjechał 
do Innsbrucka i pomógł im założyć wspólnotę. 
Powstała ona w 1988 roku przy parafii 
Wszystkich Świętych. Wspólnota od samego 
początku była ekumeniczna. 
 
 Przez ponad 25 lat Kathleen była 
koordynatorką wspólnoty. Oprócz 
comiesięcznych spotkań grupa kilkakrotnie 
wyjeżdżała razem na wakacje: do Grazu, 
Klagenfurtu w Anglii i Taizé we Francji. 
 
 Kathleen była duszą Wiary i Światła  
w Innsbrucku, a także Wiary i Światła  
w Tyrolu. 
 

 Od 1988 roku dzięki niej w Tyrolu powstało 
kilka wspólnot Wiary i Światła. 
  
 Niestety, dzisiaj w Tyrolu nie ma już żadnej 
wspólnoty. Kathleen pomogła również założyć 
pierwszą wspólnotę L'Arche w Tyrolu.  
Od wielu lat mieszka tam jej syn Reinhold. 
 
 Proszę Was wszystkich, abyście pamiętali  
o niej w swoich modlitwach, o jej synu 
Reinholdzie i wszystkich innych członkach jej 
rodziny. 
 
 Jestem pewna, że Kathleen śpiewa teraz  
w chórze aniołów! 

Hetty Gommans 
Była koordynatorka prowincji  

„Hart of Europe” („Serce Europy”) 
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 Świadectwo  

 

 

T ore Thomassen jest znanym w Norwegii 
artystą i członkiem wspólnoty „Lillesand” 
na północnym wschodzie kraju. Jest au-

torem wielu piosenek. Stworzył też piosenki dla 
Wiary i Światła i śpiewamy je często w naszych 
wspólnotach. Zapytaliśmy go, czy mógłby napi-
sać komedię muzyczną na 50-lecie, z uwzględ-
nieniem historii narodzin Wiary i Światła  
w Norwegii. 
 I zrobił to. Ale pojawił się koronawirus i mu-
sieliśmy zwolnić z powodu lockdownu. Wszyst-
ko miało być gotowe na 15 października. 
 

ABY UCZCIĆ 50. ROCZNICĘ, NORWEGIA PRZYGOTOWUJE WYDARZENIE 
NIESPOTYKANE W HISTORII WIARY I ŚWIATŁA: KOMEDIĘ MUZYCZNĄ I KONCERT  
Z MUZYKAMI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ, NIEKTÓRZY Z NICH 
NALEŻĄ DO WIARY I ŚWIATŁA. 

Tore 

15 czerwca wspólnota z Kongsvinger zwróciła 
się do rady miasta w sprawie wsparcia finanso-
wego koncertu. Rada miasta zgodziła się. Fan-
tastycznie.  
 Myślę, że będzie to pierwszy z wielu kon-
certów Tore. Gra on na różnego rodzaju gita-
rach i ukulele, perkusji i innych instrumen-
tach. Wszyscy go lubimy, lubimy też jego spo-
sób komunikowania się z publicznością. Będą 
mu towarzyszyć muzycy z „Fargebandet”,  
orkiestry, która skupia osoby z niepełnospraw-
nością intelektualną. 

Birgitt Aarrestad 

"Fargebandet" 

 Komedia muzyczna  
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W  ramach przygotowania się do obchodów 
Wielkanocy, wspólnota zorganizowała 

nabożeństwo pokutne. Aby łatwiej było skupić 
naszą uwagę, mieliśmy przed sobą obraz przed-
stawiający powrót syna marnotrawnego namalo-
wany przez Rembrandta. Podczas gdy przyjmo-
wałem osoby jedna po drugiej w sąsiednim poko-
ju, wspólnota przygotowywała się do tego spo-
tkania, modląc się i śpiewając lub milcząc. 
 
 W naszej wspólnocie była wtedy Hélène, która 
była prawie całkowicie głucha. Była bardzo pod-
ekscytowana, kiedy przyszła na spotkanie Wiary  
i Światła, nie mogła usiedzieć na miejscu. Będąc 
głucha, nie słyszała siebie, ale za to wszyscy inni ją 
słyszeli! 
 
 Przy stole miała trudności ze spokojnym usie-
dzeniem, więc miałem pewne obawy dotyczące 
tego spotkania. Pierwszym cudem było to, że 
przez dość długi czas nabożeństwa w ogóle nie 
słyszeliśmy Hélène... Potem w pewnym momen-
cie wstała i podeszła do mnie. Zastanawiałem się, 
co mi powie, bo zwykle niewyraźnie krzyczała  
i nie mogłem jej zrozumieć. Ona podeszła do 
mnie i przybrała pozycję syna marnotrawnego, 
którego widziała na obrazie. Więc ja odwzorowa-
łem gest ojca witającego dziecko, a potem rozsta-
liśmy się bez słowa. 
 
 W tej chwili poczułem tę samą radość, jaką 
Ojciec mógł czuć, kiedy witał swoje dziecko, które 
do Niego powróciło, i radość z przebaczenia: to 
nie słowa mają znaczenie, ale gesty i serce. „Bóg 
wybrał to, co głupie w oczach świata, aby zawsty-
dzić mądrych, Bóg wybrał to, co jest niemocne, 
aby mocnych zawstydzić”. 
                      

 BRAT CYRYL DE RAIMOND 
 
 

 

Radość przebaczenia  

 Świadectwo  

14 lutego 2021 r., w dzień św. Cyryla, Brat Cy-
ryl odszedł od nas… 
  
Odczuwamy smutek, ale też radość i dzięk-
czynienie. Smutek, bo odszedł nasz przyja-
ciel, z którym spędziliśmy tyle lat w Wierze  
i Świetle. Był kapelanem wspólnoty i kapela-
nem prowincji „Francja Zachodnia”. Radość, 
bo mamy świadomość, że dołączył do nasze-
go Ojca i przebywa teraz w Świetle, jego 
obecność będzie teraz inna, ale nadal będzie 
blisko nas. A dziękczynienie, bo jesteśmy 
wdzięczni za wszystko, co otrzymaliśmy od 
Brata Cyryla. 
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W  tym trudnym i niepokojącym dla 
wszystkich czasie otrzymaliśmy 
przez telefon pozdrowienia od Foy-

er Général Cornet (Nivelles, Belgia) 
[stowarzyszenie pomagające osobom z niepeł-
nosprawnością intelektualną – przyp. red.].  
 Mieszkańcy domu myślą o wszystkich swo-
ich przyjaciołach ze wspólnoty: wszyscy ocze-
kują z niecierpliwością kolejnych wspólnych 
spotkań, których im brakuje.  
 To określenie „małe światełka” nie jest ni-
czym nowym w naszej wspólnocie: chyba  
Marilou użyła go po raz pierwszy lata temu.  
 Bez wątpienia był to skrót językowy: aby 
powiedzieć o członkach naszej wspólnoty bę-
dących w centrum Wiary i Światła, stworzyła 
piękne sformułowanie „małe światełka”...  
 W czasie kiedy jesteśmy odizolowani od 
siebie, niejako jesteśmy zmuszeni do refleksji  
i medytacji. Puszczam swoje myśli, aby wędro-
wały jak w powracającym refrenie. 
 Kto ujarzmi wiatr? Duch wieje w naszą 
stronę, czy ma nas porwać gwałtownie jak bu-
rza, czy delikatnie? Owiewać nas powoli? Kto 
odpowie? Kto to wyjaśni?  
 Bez wątpienia te małe światełka przybywają 
łagodnie, jak w trakcie nocnego spaceru; nasze 
oczy, przyzwyczajone do ciemności, dostrze-
gają pojawiające się migocące gwiazdy, które 
rodzą się w głębinach czarnego nieba. Są tam; 
malutkie świecidełka, cenni przewodnicy 
wskazujący kierunek, „małe światełka”. 
 Nieco dalej, pośród dolin, na wsi, w cie-
niach osad, kilka oświetlonych okien, jakby 
zapraszających. Znów „małe światełka”. 
 Wreszcie, kilka zapalonych świec w nawie 
kościoła pod niebieskim witrażem, aby nas tu 
zgromadzić. Ciągle „małe światełka”.  
 To, co uderza mojego ducha w tej marzy-
cielskiej refleksji, to skromność tych małych 
światełek: nie chcą być latarniami, reflektora-
mi, nawet neonami, prześcigającymi się w du-

    Świadectwo 

Witajcie „małe światełka”  

mie. Są po prostu „obecnością”, „łagodnością”, 
„przyjęciem”, „zaufaniem”, „cierpliwością”. 
Dziękuję naszym „małym światełkom”, że tu 
są. 
 

Wspólnota Emmaus, Belgia  
„Grand Large”, nr 25 
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Zamyślenie 
 

12 kwietnia 1971 – 12 kwietnia 2021  
Wiara i Światło ma 50 lat! 

P 
ielgrzymka do Lourdes zorganizowana w 
1971 roku była początkowo reakcją na to, 
co przeżyli Gerard i Kamilla Proffit, 

rodzice Loika i Tadeusza. Przybywszy do 
Lourdes, aby ofiarować Maryi swoje głęboko 
upośledzone dzieci, usłyszeli w sanktuarium 
tłum mówiący do nich: Kiedy się ma takie 
dzieci, to powinno się zostać w domu! („Nigdy 
więcej sami”). Ten tłum chciał, żeby pozostali 
zamknięci w domu i skrupulatnie przestrzegali 
środków ostrożności; nigdy nie wiadomo, może 
te dzieci są nosicielami niebezpiecznego  
i zaraźliwego wirusa.  
 Taki sam tłum domagał się już od Piłata: 
Ukrzyżuj Go, ukrzyżuj Go! 
 Gerard i Kamilla powrócili do Lourdes na 
Wielkanoc 1971 roku z zupełnie innym tłumem. 
Było ich 12 tysięcy osób, w tym 4 tysiące 
niepełnosprawnych intelektualnie, z 15 krajów. 
Wszyscy usłyszeli to wezwanie Boga 
skierowane do Jezusa podczas Jego chrztu: Tyś 
jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam 
upodobanie (Mk 1,11). Ten tłum był tłumem 
radosnym, a nawet bardzo radosnym.  
Po przyjęciu tego „chrztu” w Lourdes 
pielgrzymi stali się świadkami tej radości aż po 
krańce ziemi. Osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną wygrały – miały prawo wstępu do 
sanktuarium w Lourdes! Czy Wiara i Światło 
miała jeszcze jakiś sens, jakąś misję? Tak, 
oczywiście, był to dopiero pierwszy krok, mały 
krok. Trzeba było jeszcze odpowiedzieć  tym, 
którzy uważali, że niepełnosprawni pielgrzymi 
wrócą rozczarowani tym, że nie zostali 
uzdrowieni. Marie-Hélène Mathieu 

odpowiedziała na to: Ale my będziemy prosić 
tylko o uzdrowienie serc, abyśmy rozpoznali 
całe ich niepowtarzalne piękno i abyśmy 
pomogli im znaleźć miejsce w Kościele  
i społeczeństwie („Nigdy więcej sami”).  
 Jednak ta rezerwa nie była taka sama jak 
arcykapłanów i uczonych w Piśmie: Mesjasz, 
Król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, 
żebyśmy widzieli i uwierzyli (Mk 15,32). Oni nie 
zrozumieli, że właśnie dlatego, że był 
Mesjaszem, znalazł się na krzyżu.  
 Osoby z upośledzeniem umysłowym są 
akceptowane w sanktuariach i parafiach. 
Okazuje się im tolerancję, zwracając uwagę, 
żeby nie robiły zbyt wiele hałasu, żeby nie 
przeszkadzały w czasie pięknych liturgii. 
Trzeba więc jeszcze wejść po kilku stopniach na 
Górę Przemienienia, abyśmy znowu mogli 
usłyszeć, jak Bóg mówi do nas: To jest mój Syn 
umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego 
słuchajcie (Mt 17,5).  
 Radość jest rzeczą nabytą, pozostaje nam 
posłuchać osób niepełnosprawnych 
intelektualnie – mają nam one wiele do 
powiedzenia i wiele możemy się od nich 
nauczyć. Na przykład kiedy w Lourdes w 
Wielki Piątek zaczęły śpiewać Alleluja w całym 
miasteczku, spotkały się z nieprzychylnymi 
spojrzeniami … Jednak przesłanie jest jasne. 
Kiedy Julia, która płakała w czasie czytania 
Męki Pańskiej, zaczęła się uśmiechać po 
ogłoszeniu śmierci Jezusa i powiedziała: 
Skończone, teraz już może zmartwychwstać! 
Oznacza to, że zrozumiała, że aby 
zmartwychwstać, trzeba najpierw umrzeć… 
podczas gdy my chcemy powstawać  
z martwych bez umierania! Zgadzamy się na 
radość zmartwychwstania, ale nie na cierpienie, 
o którym mówi Męka. 
 50 lat po powstaniu naszego ruchu, trzeba 
wykonać jeszcze wiele pracy, aby zwiastować 
Dobrą Nowinę o Jezusie, tę radosną nowinę, 
którą można zrozumieć tylko prostym sercem. 
 

 
Ghislain du Chené 
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              Terminarz międzynarodowy 
 
 • 6 czerwca: spotkanie Rady Prowincji „Terra et Mare” („Ziemia i Morze”; Hiszpania wschodnia) w formie 

wideokonferencji 
 • 12 czerwca: sesja formacyjna prowincji „Seas and Volcanoes” („Morza i Wulkany”; Włochy południo-

we), wideokonferencja 
 • 26 czerwca: Zgromadzenie Prowincji „Terra et Mare”, wideokonferencja 
 • 26 czerwca: rekolekcje prowincji „Heart of the Americas and Caribbean” („Serce Ameryk i Karaiby”; 

Honduras, Nikaragua, Dominikana), wideokonferencja 
 • 28 czerwca: rekolekcje dla wspólnot norweskich, Lia gård  
 • 9-11 lipca: wirtualna pielgrzymka USA i Kanady z okazji 50. rocznicy narodzin Wiary i Światła  
 • 10 lipca:  sesja formacyjna dla prowincji „Jesus, Light of the Andes” („Jezus, Światło Andów”; Chile, 

Kolumbia, Ekwador, Peru), wideokonferencja 
 • 17 lipca: świętowanie 50-lecia Wiary i Światła przez polskie wspólnoty na Jasnej Górze 
 • 17-18 lipca: obóz wakacyjny dla wspólnot z Rodrigues, Konokono 
 • 18-24 lipca: obóz wakacyjny dla wspólnot słoweńskich, Kančevci 
 • 23-25 lipca: świętowanie 30. rocznicy narodzin Wiary i Światła na Litwie, Shrine of Šiluva 
 • 25-31 lipca: obóz wakacyjny dla wspólnot słoweńskich, Pohorje  
 • 1-7 sierpnia: obóz wakacyjny dla wspólnot słoweńskich, Soča  
 • 17 sierpnia: wirtualne warsztaty dla pastorów i diakonów z diecezji Uppsala, Szwecja  
 • 1-3 września: sesja formacyjna dla wspólnot norweskich, Stenbeck Misjonssenter  
 • 11 września: pielgrzymka z okazji 50-lecia Wiary i Światła, Brestanica, Słowenia  
 • 17-19 września: pielgrzymka wspólnot z Wielkiej Brytanii, Walsingham 

Informacje, które możecie  
przekazywać dla prasy  

w swoim kraju. 

We Francji został przygotowany zestaw praso-
wy. Przetłumaczyliśmy go na język angielski i 
hiszpański. Składa się z 18 stron. 
 
Zawartość: 
-  Wiara i Światło w pigułce 
-  Misja Wiary i Światła, kim jesteśmy 
-  Krótka historia Wiary i Światła 
- Wiara i Światło na świecie (kraje i liczba 
 wspólnot) 
- uznanie przez Kościół (fragmenty z różnych 
 orędzi otrzymanych od 1971 r.) 
- 50 rocznica: wspólny temat 
- Karta Jubileuszowa. 
 
Oprócz tego komunikat prasowy wydany przez 
Międzynarodową Radę Zarządzającą. 
 

Dostępne na stronie internetowej  
Wiara i Światło www.foietlumiere.org 

New edition, from 1971 to 2021  
and new illustrations. 

 
Available from the Faith and Light site  

www.foietlumiere.org/ 

Krótka historia Wiary i Światła 
w komiksie 
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❖ Album rodzinny    ❖ 
Z prostotą i radością dzielił 
swoje życie z najbiedniejszymi  
i najdelikatniejszymi. 
Łączymy się w modlitwie z jego 
przyjaciółmi i rodziną. 
  

Ghislaine Jarry 
Z wielkim smutkiem informuję 
o odejściu 7 maja Ghislaine 
Jarry… Ta wspaniała dama była 
pionierką Wiary i Światła we 
wschodniej Kanadzie; przez 

wiele lat należała do wspólnoty 
Brebis de St Clément (Owce 
św. Klemensa). 
W imieniu członków Rady Pro-
wincji składam kondolencje jej 
dzieciom, członkom jej wspól-
noty i chórowi „les Papillons 
bleus” (Niebieskie motyle), któ-
ry szczególnie kochała! Spoczy-
waj w pokoju moja piękna Gi-
sou, naprawdę zasłużyłaś na 
swój raj. 

 Suzanne Belisle 
Sekretarz Prowincji 

 

 
Wielebna Barbara Shisler 

  
Ze smutkiem pragnę Was poin-
formować, że 8 maja, w wieku 
84 lat, zmarła wielebna Barba-
ra Shisler. 

Alain Saint-Macary 
  

 
Alain odszedł od nas 15 lutego. 
Był oddany l’Arche przez wiele 
lat. Był również trzonem między-
narodowej pielgrzymki Wiary  
i Światła w 1981 roku. Mogliśmy 
podziwiać jego zdolności organi-
zacji i zarządzania. 
Dziękując za jego życie, oddaje-
my go pod opiekę Jezusa.  
  

Roberto Grimaldi 
 

Zmarły w Jezusie ojciec Roberto 
odszedł do chwały Bożej. Przez 
wiele lat niósł światło Ewangelii 
wspólnotom w Hondurasie  
i Ameryce Środkowej. 

Barbara została wyświęcona na 
pastora w kościele mennonic-
kim w 1997 roku. 35 lat temu 
założyła wspólnotę w Indian 
Creek. Była również założycielką 
wspólnoty Circle of Hope w Per-
kasie w Pensylwanii. 
Barbara była poetką i pisarką. 
Opublikowała wiele artykułów i 
wierszy, a także kilka książek – w 
tym dwie antologie poetyckie 
oaz jedną książkę o życiu ducho-
wym osób niepełnosprawnych. 

Była głęboko kochana przez mę-
ża, troje dzieci, czworo wnucząt 
i dwoje prawnucząt, jak również 
przez jej dwa ukochane psy. 
 

 Pastor Pam Landis 
Wicekoordynator  

Prowincji „USA Wschód” 
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❖ Album rodzinny   ❖ 

 Logo na Wniebowstąpienie 
 

Logo to zostało stworzone 
przez Paulę Chaparas Kearney 
na święto Wniebowstąpienia. 
Paula przewodzi wspólnocie 
św. Patryka w Olney (USA 
Wschód). 
  

 
Logo Melanii 

 
Moja wnuczka, Melania, nary-
sowała ten symbol Wiary  
i Światła; ma 5 lat. Niech Bóg 
Was błogosławi. 
 

Inge Switon-Rønnow, 
Koordynatorka wspólnoty 

„Vesterbro” w Danii. 
  

  

 Nowi koordynatorzy 
  

Francis i Claire Delor  

 Francis i Claire są nowymi koor-
dynatorami prowincji „France 
entre deux Mers.” Objęli funkcję 
po Michelu i Sabinie Arduino, 
których druga kadencja dobiegła 
końca. 
 
Vincent Vilain został nowym 
skarbnikiem (po Nicole Prud-
homme). 
  

Marie-Laure Wateau  
  

Nowa koordynatorka prowincji 
„France Rhone Azur”; zastępuje 
Joëla Arslanian. 
 
Witamy nowych koordynatorów, 
a ich poprzednikom dziękujemy 
za wykonaną pracę! 

 

Akwarela z Ukrainy 

Ta akwarela powstała na Ukrai-
nie jako symbol Wiary i Światła 
na stronie na Facebooku.  

 
Logo z Meksyku 

  
Z Belgii 

  

 
…I z Cypru 
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List Marie-Hélène 

SIŁA SPOJRZENIA 

 Z rodzinami często rozmawiamy  
o wyglądzie innych. Moja córka odczuwa 
głęboki emocjonalny niepokój, którego leka-
rze nigdy nie wyleczyli. Ciągle je. Waży po-
nad 100 kilogramów. Nie ma odwagi wycho-
dzić na dwór. Gdziekolwiek się udaje, zauwa-
ża tylko kpiny lub litość. Nie może tego 
znieść. To błędne koło. Samotna i zraniona, 
„objada się” jeszcze bardziej. 
 I jeszcze: Szukam wspólnoty, która mnie 
przygarnie, zniszczoną przez  
życie, które prowadziłam, narkotyki, wszelkie-
go rodzaju przygody… Nie chcę wracać do 
moich rodziców. Ostatni raz gdy stanęłam 
przed moim ojcem, przyjął mnie z taką zło-
ścią, że uciekłam, może na zawsze. 
 Jest też spojrzenie tych, którzy nie widzą, 
zajęci własnymi sprawami. Zły bogacz być 
może nie zauważył, że  Łazarz był u drzwi 
jego domu i jadł jedzenie przeznaczone dla 
psów. 
 Znaczenie spojrzenia: problemy wielu 
osób niepełnosprawnych przestałyby istnieć, 
gdyby wszystkie spojrzenia, które ich dotyka-
ją, były życzliwe i przyjazne. Pewien ojciec 
napisał do nas: Idziemy na mszę o 10 rano, bo 
tam zwykle spotykamy starszego pana, który 
nas nie zna, ale którego spojrzenie jest pełne 
łagodności i pokoju wobec naszego Chrześci-
janina, który ma karłowatość. Z jego uśmie-
chu płynie do nas trochę pociechy i nadziei. 
 Tak, nasze spojrzenie to potężna  
i tajemnicza siła. Dajemy życie lub powodu-
jemy śmierć, zależnie od sposobu, w jaki pa-
trzymy na innych. Ale musimy zweryfikować 
nie tylko nasze spojrzenie, ono jest odbiciem 
naszego serca. Dominique wie o tym aż za 

dobrze; nigdy nie daje się zwieść sztucznemu 
i mechanicznemu uśmiechowi niektórych go-
ści. Mówi: Usta się śmieją, ale oczy nie są 
miłe. Bo z serca – powiedział Jezus – wycho-
dzą złe zamiary, morderstwa, cudzołóstwo, 
wszeteczeństwo, kradzież, fałszywe świadec-
two, oszczerstwa (Mt 15,19).  Ale także z ser-
ca człowieka rodzi się dobroć i pokój. 
 Tylko sercem można zobaczyć – powie-
dział Saint-Exupéry,  i narysował pudełko,  
w którym tylko ci, którzy widzą głębiej, na-
prawdę wiedzą, że tam jest baranek. Spojrze-
nie, z tym wewnętrznym zrozumieniem,  jest 
odkryciem cichych potrzeb serca ponad zra-
nieniami. To proste i oczywiste początki ko-
munii. Tak jak wiosenne słońce sprawia, że 
śnieg topnieje, ciepło naszego serca, poprzez 
nasze spojrzenie, może sprawić, że lęki, nie-
pokoje, poczucie odmienności i odrzucenia 
znikną. 
 Aby zmienić sposób, w jaki patrzymy na 
innych, musimy przede wszystkim zmienić 
swoje serce. Ale kto może samodzielnie, wła-
sną siłą zmienić swoje serce? Tylko Ten, któ-
ry je stworzył, może przemienić je w serce 
podobne do swojego, Ten, którego serce jest 
o wiele bardziej ludzkie niż nasze. Jest to Je-
go największe pragnienie od czasu naszych 
narodzin, ponieważ mieszka w nas przez 
chrzest i za każdym razem, gdy przyjmujemy 
Go w komunii. On po prostu czeka na nasze 
tak. Usunę z twego ciała serce z kamienia  
i dam ci serce z ciała (Ez 36, 26), serce ła-
godne i pokorne. Przyjdź i zmień moje spoj-
rzenie na takie, które daje życie.  

Dieu m’aime commeje suis, Edycja Świętego Pawła 
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Przybądź Duchu, Ojcze ubogich, 

przyjdź, dawco darów, 
przyjdź, światłości serc 


