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C 
o roku o tej porze słyszymy: wakacje 
skończone, czas wracać. Myślę jednak, 
że dla osób z upośledzeniem życie się 

nie zatrzymuje. Nie można sobie wyobrazić, że-
by na kilka tygodni wysłały swoją niepełno-
sprawność na wakacje, a więc Wiara  
i Światło nigdy nie ma wakacji. W Wierze  
i Świetle zawsze się coś dzieje. Po pierwsze dla 
wszystkich krajów półkuli południowej lipiec  
i sierpień są miesiącami zimowymi. Przyjrzyjmy 
się temu, co miało miejsce w czasie tych ostat-
nich miesięcy: 

Rada Koordynatorów w Konstancinie (Polska), 
podczas której przez tydzień odpowiedzialni za 
prowincje z całego świata spotykali się, aby się 
dzielić, świętować i modlić. 

Światowe Dni Młodzieży pod koniec lipca  
w Krakowie, w których uczestniczyło wielu 
członków wspólnot i wiem, że wrócili z nich 
zmęczeni, ale pełni nowej energii. 

Spotkania prowincji w Mount Vernon 
(Waszyngton), gdzie uczestnikami byli miesz-
kańcy zachodnich Stanów Zjednoczonych  
i zachodniej Kanady oraz w Juiz de Fora  
w Brazylii (prowincja „Campo Belo”). 

Wszędzie odbywały się obozy letnie (Egipt, Liban, 
Syria, Polska, Anglia, Francja...). 

W Kigali (Rwanda) i w Lubumbashi 
(Demokratyczna Republika Konga) została zorga-
nizowana formacja. 

Wrzesień obfitował w zgromadzenia prowincji, 
sesje formacyjne, pielgrzymki, rady koordynato-
rów… 

Cesarz Karol V mawiał: nad moim cesarstwem 
nigdy nie zachodzi słońce. W ten sposób chciał 
pokazać moc i wielkość swojego terytorium oraz 
poniżyć tych, którzy chcieliby wejść mu w drogę... 
Wiara i Światło jest bardziej pokorna, krucha  
i mała, ale nasze wspólnoty na czterech krańcach 
świata przejawiają mądrość, która powinna skło-
nić do refleksji tych, których nieustannie prześla-
duje chęć bycia wszechmocnymi. Wciąż dawajmy 
niestrudzenie nasze świadectwo, bądźmy rzeczni-
kami tych, którzy nie mają głosu,  
a zmienimy świat nie siłą, lecz sercem; naszą jedy-
ną bronią będzie wierność wizji, jaką pozostawili 
nam nasi założyciele. 

 

Dobrego powrotu z wakacji! 

Powrót z wakacji? 

Od 
Redakcji 

Ghislain du Chéné 
Koordynator 

Międzynarodowy 
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sprawnością, przyjął pierwszą 
komunię. Pozostali pielgrzymi  
z diecezji, z którymi przybył do 
Lourdes (jego rodzice porzucili 
go), odmówili wzięcia udziału w 
tej uroczystości: „to nie powin-
no się wydarzyć. On niczego nie 
rozumie; to umniejsza donio-
słość Eucharystii!” Ojciec Jacqu-
es Cuche, w przeciwieństwie do 
nich, nie „ekskomunikował” 
Bertranda, gdyż jego błyszczące 
oczy uzewnętrzniały intensyw-
ność, z jaką powitał w sobie Je-
zusa w Eucharystii. 

Dziesięć lat później odbyła się 
pierwsza pielgrzymka Wiary  
i Światła do Lourdes. Nie trzeba 
mówić, jak bardzo wzruszony 
był ojciec Jacques Cuche! Bar-
dzo szybko stał się kapelanem 
wspólnoty: był niezłomnym po-
mocnikiem wspólnot Wiary  
i Światła, założył trzy z nich, był 
kapelanem czterech (Notre-
Dame de l’Assomption [Matki 
Bożej Wniebowziętej], le Syco-
more [Sykomora], le Petit Prince 
[Mały Książę], Cœur de Jésus et 

N 
ieczęsto zdarza się 
możliwość uczestnicze-
nia w Mszy dziękczyn-

nej odprawianej w intencji księ-
dza świętującego 70 lat kapłań-
stwa. A jeśli na dodatek jest to 
kapelan, który wywarł znaczący 
wpływ, takiej okazji nie da się 
przepuścić! 

Ojciec Jacques Cuche otrzymał 
święcenia kapłańskie w Wielką 
Sobotę, 20 kwietnia 1946 r.,  
w Katedrze Notre-Dame w Pary-
żu. Bardzo szybko spotkał rodzi-
ny, w których obecność dziecka 
z niepełnosprawnością, i tak już 
bolesna dla rodziców i rodzeń-
stwa, przysparzała dodatko-
wych cierpień z powodu niemi-
łego przyjęcia w Kościele. Po-
cząwszy od 1954 r. spotykał się 
z tymi rodzinami, doświadczają-
cymi braku wsparcia, w znanym 
maryjnym miejscu – w Lourdes. 
W sierpniu 1961 r., dzięki szczę-
śliwemu zbiegowi okoliczności, 
ponownie odprawił Mszę w Lo-
urdes, podczas której Bertrand, 
chłopiec ze znaczną niepełno-

Relacja 

de Marie [Serce Jezusa i Maryi]), 
a największą przyjemność spra-
wiało mu przygotowanie i przy-
prowadzenie dzieci niepełno-
sprawnych do Jezusa - gotów 
był poruszyć niebo i ziemię  
w tym celu. 

Członkowie tych czterech 
wspólnot byli obecni podczas 
Mszy w niedzielę, 5 czerwca, 
pełnej radości. Wśród nich zna-
lazło się wiele osób, które przy-
jęły swoją pierwszą komunię lub 
bierzmowanie dzięki ojcu Cu-
che! 

Dziękujemy, ojcze Cuche, Wiara 
i Światło wiele ci zawdzięcza! 
Idąc za twoim przykładem, bę-
dziemy otwierać drzwi i prowa-
dzić naszych niepełnospraw-
nych przyjaciół do stóp Jezusa. 
Oby ta droga wiary naszych 
wspólnot sprawiała, że światło 
dobrej nowiny dotrze tak dale-
ko, jak to tylko możliwe! Magni-
ficat, Alleluja! 

F.P. 

Niestrudzony kapelan 

Ojciec Cuche z Cécile i Marie-Hélène 
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Dość niezwykłe rzeczy zdarzyły się w Rzymie 11 i 12 czerwca z okazji jubileuszu osób 
chorych i niepełnosprawnych, który odbył się w ramach nadzwyczajnego jubileuszu 
miłosierdzia. Wiara i Światło była jednocześnie uczestnikiem i świadkiem tych niezwy-
kłych wydarzeń. 

U 
czestnikiem, ponieważ 
dni te były przygotowy-
wane przez cały ubiegły 

rok przez Papieską Radę ds. No-
wej Ewangelizacji, a jej prze-
wodniczący, arcybiskup Rino 
Fisichella, włączył kilka ruchów  
w organizację tych wydarzeń.  
A zatem Wiara i Światło oraz 
l'Arche brały udział w wielu spo-
tkaniach roboczych w celu uło-
żenia programu na te dwa dni. 

Świadkiem, bo oprócz dużej de-
legacji z Włoch (które zostały 
ponownie zmobilizowane zaled-
wie rok po ich wielkiej piel-
grzymce z okazji 40-lecia), były 
niewielkie delegacje z Francji 
(przybyłem razem z Isabelle  
i Julie), z USA oraz ze Słowenii; 
był tam również ojciec Isaac. 
Zaproponowano kilka katechez 
w różnych językach, nawet  
w języku migowym: Wiara  
i Światło oraz l’Arche spotkały 
się w kościele Sant’Andrea della 
Valle w Rzymie z ekscelencją 
Gérardem Daucourt, emeryto-
wanym biskupem Nanterre 
(Francja). Ojciec Gérard, jak lubi 
być nazywanym, spędza jeden 
tydzień w miesiącu na rekolek-
cjach w Trosly, prowadził on już 
kilka katechez podczas ŚDM 
(Paryż, Rzym i Kraków), pozwala 
osobom z niepełnosprawnością 
wypowiadać się, ponieważ, jak 
twierdzi, „to oni nas ewangeli-

Uczestnicy i świadkowie 

Well done Faith and light! 

Biskup Daucourt i Julie 

Relacja 

Lucia Casella (wicekoordynator międzynarodowy) i Franciszek 
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sto bywa, papież Franciszek od-
łożył na bok oficjalne przemó-
wienie i wolał reagować na sy-
tuacje wynikające z pytań, ta-
kich jak pytanie Sereny, młodej 
dziewczyny z zespołem Downa, 
która chciała wiedzieć, dlaczego 
nie została przyjęta w swojej 
parafii. Papież napiętnował taką 
postawę bardzo stanowczo: To 
jest dyskryminacja, to coś bar-
dzo złego! Położył duży nacisk 
na przyjęcie każdego i umożli-
wienie korzystania z sakramen-
tów, które powinny być dostęp-

ne dla każdego bez wyjątku. 
Jego wystąpienie zostało roze-
słane do uczestników spotkania 
i jest naprawdę warte przeczy-
tania i rozpowszechniania. 1 

Po południu nadszedł czas, aby 
przejść przez Święte Drzwi, ale 
jednocześnie przygotowywana 
była scenka z Ewangelii z na-
stępnego dnia: scenka zapropo-
nowana przez Wiarę i Światło; 
pierwszy raz w historii w czasie 
Mszy Św. na placu św. Piotra 
przedstawiana była scenka! I to 
została ona przygotowana  
i zrealizowana przez Wiarę  
i Światło! Julie miała wielki za-
szczyt brać w niej udział. Udało 
się nam jednak znaleźć czas, 
aby dołączyć do grupy przecho-
dzącej przez Święte Drzwi i Julie 
bardzo szybko wróciła do przy-
gotowań pantomimy. Potem 
udałem się do studia Radia Wa-
tykańskiego na wywiad pod 
tytułem: „Miłosierdzie i niepeł-
nosprawność”. 

Koniec popołudnia był poświę-
cony spotkaniu ruchów na 
Zamku Świętego Anioła, gdzie 
wielu gości odwiedzało stoisko 
l'Arche oraz Wiary i Światła. 

Po bardzo dobrej kolacji, która 
zgromadziła wszystkich człon-
ków Wiary i Światła, trzeba by-
ło szybko wrócić do naszych 

zują”. Po bardzo dobrej panto-
mimie ewangelicznej o miłosier-
nym ojcu, przygotowanej przez 
l’Arche Il Chicco, nastapiła kate-
cheza i czas, w którym każdy kto 
chciał coś wyrazić, mógł to zro-
bić. 

W tym samym czasie w Auli 
Pawła VI papież Franciszek brał 
udział w konferencji dla osób  
z niepełnosprawnością, zorgani-
zowanej przez Konferencję Epi-
skopatu Włoch z okazji 25 rocz-
nicy powstania katechezy spe-
cjalnej we Włoszech. Jak to czę-

Stoisko l’Arche oraz Wiary i Światła 

Pantomima podczas Mszy 

#sdfootnote1sym#sdfootnote1sym
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kwater, ponieważ wyjazd na 
plac św. Piotra był zaplanowany 
na godzinę 7 rano następnego 
dnia. Dzięki temu, że przyjecha-
liśmy bardzo wcześnie, byliśmy 
w stanie zająć nasze miejsca: 
Julie z wejściówką artysty po-
szła na lewo razem z innymi, 
którzy mieli przedstawiać scen-
kę, pozostali udali się na miej-
sca na prawo od ołtarza. Dzie-
sięć uprzywilejowanych osób,  
z których czworo były to osoby 
z niepełnosprawnością, usiadło 
z przodu, aby po Mszy móc 
przywitać papieża Franciszka… 
Msza była poprzedzona świa-
dectwami, w tym świadectwem 
Jeana Vanier nagranym  
w Trosly. W końcu Msza rozpo-
częła się i nadeszła długo ocze-
kiwana wielka chwila. Scenka 
do Ewangelii, nigdy wcześniej 
nie widziana na placu św. Pio-
tra - i to Wiara i Światło ją 
przedstawiała! Synchronizacja  
z tekstem czytanym przez dia-
kona była idealna, aktorzy byli 
doskonali i naprawdę można 
było zobaczyć Marię Magdale-
nę obmywającą stopy Jezusa 
swoimi łzami, wycierającą je 

swoimi włosami i namaszczającą 
je drogimi perfumami; oburze-
nie faryzeusza Szymona było 
bardzo widoczne, a odpowiedź 
Jezusa bardzo jasna! Następnie 
mogliśmy usłyszeć bardzo dobrą 
homilię papieża, który zapropo-
nował, abyśmy stając wobec 
naszych ograniczeń, stosowali 
terapię uśmiechem; Jezus jest 
lekarzem, który leczy miłością. 

Iluzją jest zamykanie oczu  
w obliczu choroby i niepełno-
sprawności! Ci, którzy to robią, 
nie rozumieją prawdziwego zna-
czenia życia, w którym znajduje 
się również cierpienie i ograni-
czenia. Świat nie staje się lepszy 
tylko dlatego, że żyją w nim sa-
mi pozornie „doskonali” ludzie – 
mówię „doskonali” zamiast 
„nieprawdziwi” – ale staje się 
lepszy wówczas, gdy wzrasta 
solidarność, wzajemna akcepta-
cja i szacunek. Jakże prawdziwe 
są słowa apostoła: „Bóg wybrał 
to, co głupie w oczach świata, 
aby zawstydzić mędrców” (1 Kor 
1, 27)! 

Po Mszy doświadczyliśmy rado-
ści mogąc powitać papieża i zo-

Włochy mają 68 wspólnot 
podzielonych na trzy 
prowincje: 

„Morza i 
Wulkany” (Włochy 
południowe) 

„Kimata” (Włochy 
środkowe, Cypr i Grecja) 

„Rzeka 
Pokoju” (Włochy 
północne, Galia) 

Franciszek i Angelo 

1 Discours improvisé et discours officiel: 
http://w2.vatican.va/content/
francesco/en/speeches/2016/june/
documents/papa-
francesco_20160611_convegno-
disabili.html 

baczyć prostotę, z jaką przyjął 
osoby z niepełnosprawnością. 
Udało mi się - w szybkim tem-
pie, po hiszpańsku - powiedzieć, 
jak bardzo piękne były jego sło-
wa z poprzedniego wieczora  
o umożliwieniu osobom z nie-
pełnosprawnością dostępu do 
sakramentów, one potwierdziły 
naszą misję – uniósł kciuk na 
znak aprobaty! 

Te dwa dni były naprawdę bar-
dzo piękne i bogate w wydarze-
nia. Jest to bardzo ważne, aby 
po wzięciu udziału w przygoto-
waniach do tego jubileuszu oraz 
po uczestnictwie w tych wszyst-
kich pięknych wydarzeniach 
jako świadek rozgłaszać w Wie-
rze i Świetle słowa wypowie-
dziane przez papieża Franciszka. 
To, co zostało wygłoszone  
w Rzymie (urbi), musi być ogło-
szone światu (orbi)! 

GdC 



8 

 

P 
o kilkunastu wizytach 
(spotkania rad, zgro-
madzenia, sesje for-

macyjne, pielgrzymki...) na te-
renie prowincji Danube 
(Naddunajskiej) mam teraz 
wielu dobrych przyjaciół.  
W czerwcu powróciłem tam  
z Ulianą, przybyłą z sąsiedniej 
Ukrainy: to ona będzie teraz 
towarzyszyć tej prowincji. 

Oto co zdarzyło się w Szeged, 
na Węgrzech. Podróż nie obyła 
się bez komplikacji, ponieważ 
nasz samochód zepsuł się na 
autostradzie, ale dojechaliśmy. 

Obecna sytuacja nie jest łatwa, 
gdyż nikt nie zgodził się wziąć 
odpowiedzialności za koordy-
nowanie tą piękną prowincją. 
W październiku 2015 wspólno-
ty bliskie sobie geograficznie 
podjęły współpracę i zorgani-
zowały wzajemne wsparcie;  
w tym roku, po sześciu miesią-
cach, dokonano podsumowa-
nia. Blanka, która zgodziła się 

dwa w Rumunii 
(węgierskojęzycznym 
wspolnotom towarzyszy 
Blanka, a druga osoba zo-
stała wyznaczona dla wspól-
not rumuńskojęzycznych). 
Ojciec Csaba będzie kapela-
nem krajowym wspólnot  
z językiem węgierskim; 

 jedna organizacja narodowa 
dla Wegier z koresponden-
tem (Endre) i duszpaste-
rzem (ojciec Gábor); 

 Erika pozostaje duszpaste-
rzem prowincji; 

 Zsofi będzie reprezentować 
prowincję podczas między-

pełnić rolę korespondenta pro-
wincji, przeprowadziła się dość 
daleko i nie chciała kontynuo-
wać swojego zaangażowania 
na poziomie prowincji: będzie 
wicekoordynatorem wspólnot 
węgierskojęzycznych w Rumu-
nii. Na spotkanie przybyli też 
inni wicekoordynatorzy, aby 
przedstawić sytuację. Biorąc 
pod uwagę ich prezentacje, 
podjęto wiele decyzji: 

 utworzono sześć regionów: 
trzy na Węgrzech 
(towarzyszą im: Réka  
i Gábor, Péter i Gábor, Zso-
fi), jeden w Serbii 
(koordynator - Etelka),  

Zdarzyło się w Szeged 

Reportage Relacja 
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narodowej Rady Koordyna-
torów na początku lipca  
w Polsce; 

 określono priorytety na 
cztery kolejne lata: formacja  
i misja. 

Zgromadzenie zakończyło się 
pięknym wieczornym spotka-
niem. Chociaż nie wszystkie ce-
le zostały osiągnięte, to jednak 
dobrze jest widzieć, że prowin-
cje są wystarczająco dojrzałe, 
aby podjąć zadania i wspierać 
wspólnoty. To jest najważniej-
sze. 

Powodzenia Uliana! Jestem pe-
wien, że doświadczysz szczęścia 
w towarzyszeniu prowincji Da-
nube! 

GdC

Prowincja Danube (Naddunajska) łączy Węgry, Rumunię i 
Serbię 
 Węgry: 20 wspólnot 
 Rumunia: 21 wspólnot 
 Serbia: 10 wspólnot 
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Przez cztery dni koordynatorzy prowincji Wiary i Światła spotykali się w pobliżu 
Warszawy na Radzie Koordynatorów. Spotkanie to, wpisane w naszą Konstytucję, 
jest ważnym kamieniem milowym pomiędzy dwoma międzynarodowymi spotkaniami; nie 
ma na nim żadnych wyborów, żadnych znaczących decyzji, robimy wiele zwyczajnych 
rzeczy, jest to czas, w którym tworzymy wspólnotę międzynarodową (rozdz.V, pkt. 
65). 

U 
świadomiłem sobie, 
jakże istotny jest ten 
czas dla wszystkich - 

by spotkać się i dzielić, by świę-
tować i modlić się wspólnie! 
Układ pomieszczeń wraz z wiel-
kim holem głównym ułatwiał 
wiele spotkań, które były nie-
zwykle bogate, pomagał w or-
ganizowaniu świętowania, któ-
re za każdym razem było bar-
dzo radosne; umożliwiał też 
gromadzenie się pod wielkim 
krzyżem jerozolimskim na mo-
dlitwę, w czasie której czuliśmy 
ducha komunii. 

Podsumowując, byliśmy jak 
wielka wspólnota Wiary i Świa-
tła, żyjąca tym wyjątkowym 
spotkaniem trwającym cztery 
dni. Podam tylko jeden przy-
kład, być może najważniejszy, 
gorącego przywitania Christiny 

grupę muzyczną, miał wszystko 
wspaniale przygotowane, ale w 
ostatnim momencie okazało 
się, że nie może przyjechać… 
pomimo tego, że nie mogliśmy 
usłyszeć jego banjo, wszystko 
poszło dobrze! 

Było około dziesięciu kapela-
nów; to oni pokazali nam róż-
norodność naszego Ruchu, każ-
dego ranka odprawiane były 
liturgie w różnych obrządkach; 
wspaniałe nabożeństwo eku-
meniczne, umywanie stóp  
i Msza Święta z rozesłaniem 
zgromadziły nas z tą samą żarli-
wością wokół Jezusa, do które-
go mówimy ,,Jezu, wezwałeś 
nas, byśmy szli za Tobą we 
wspólnocie Wiary i Światła, 
chcemy Ci powiedzieć: tak!” 

Spotkanie Wiary i Światła nie 

z Syrii, które było naprawdę 
niezwykłe: dała ona swoje 
świadectwo podczas porannej 
modlitwy. Mówiła o życiu 
wspólnot Wiary i Światła w jej 
kraju i mogliśmy odkryć, jak 
silne i trwałe jest to, co buduje-
my w naszych ,,małych” wspól-
notach; budujemy na skale! 

Nawet jeśli nie ma żadnego 
zapisu w Konstytucji o obecno-
ści osób z niepełnosprawnością 
intelektualną na takim spotka-
niu, ekipa domowa zatroszczyła 
się o zaproszenie 12 osób; spo-
tkanie wspólnoty bez naszych 
przyjaciół z niepełnosprawno-
ścią jest jak orkiestra bez in-
strumentów. 

Był też oczywiście zespół, który 
wiele razy ożywiał nasze spo-
tkania; Kirt, odpowiedzialny za 

Relacja 

Co widzieliśmy  
w Konstancinie? 
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dzielenia w małych grupach) 
codziennie staraliśmy się dopa-
trzeć Bożej woli dla Wiary  
i Światła. Główne ustalenia mo-
żemy przedstawić w kilku punk-
tach: 

 nic nowego: niemal wszystko 
to, co wypracowano w grup-
kach dzielenia, ma odbicie  
w naszej modlitwie lub 
w książeczce „Będziecie ja-
śnieć jak gwiazdy na niebie” 

 pragnienie pogłębiania na-
szej duchowości: Drogowska-
zy 2017-2018 będą nas za-
tem zapraszać do rozmyśla-
nia nad naszą piękną modli-
twą, 

 jeśli nasza tożsamość się nie 
zmieniła, a świat dookoła nas 

mogłoby się odbyć bez pantomi-
my przedstawiającej Słowo Bo-
że. Odbywały się one codziennie 
rano w czasie modlitwy oraz 
podczas Mszy z rozesłaniem.  

Był także czas dzielenia, w któ-
rym dyskutowaliśmy na temat 
doświadczeń zbieranych przez 
cały rok oraz omawialiśmy pro-
pozycje do Drogowskazów. Za-
tem, jak to jest zapisane  
w Konstytucji, wszyscy razem 
szukaliśmy Bożej woli dla nasze-
go Ruchu, by służyć osobom  
z niepełnosprawnością intelek-
tualną i wspólnotom Wiary  
i Światła w duchu Karty. 

Według tego samego planu dnia 
(poranna modlitwa, pantomima 
wraz z refleksją, indywidualny 
czas na refleksję w ciszy, czas 

zmienił się od 1971 roku, to 
musimy uważnie słuchać Bo-
żego wezwania dla naszego 
Ruchu w dzisiejszych cza-
sach. Międzynarodowa Rada 
Koordynująca będzie nad 
tym pracować w nadchodzą-
cych miesiącach. 

Rada Koordynatorów jest rów-
nież w połowie drogi pomiędzy 
dwoma międzynarodowymi 
spotkaniami. Koordynatorzy 
prowincji mogli poznać postępy 
projektów wprowadzonych  
w Leeds po ustaleniu prioryte-
tów na lata 2013-2018. Umożli-
wiło to poznanie ich reakcji  
i uwzględnienie komentarzy. 
Ogłoszono i zaprezentowano 
informacje na temat spotkania 
młodych z naszego Ruchu, które 
odbędzie się w Hiszpanii  
w pierwszej połowie sierpnia 
2017 roku. Szczegółową prezen-
tację przedstawił także zespół 
odpowiedzialny za zmiany  
w Konstytucji. 

A zatem, co widzieliśmy w Kon-
stancinie? Trzcinę drżącą na 
wietrze? Ludzi ubranych w do-
bre ubrania? Nic z tych rzeczy. 
Natomiast byliśmy: 

 w miejscu odpoczynku dla 
wszystkich zmagających się 
z brzemieniem, które stawa-
ło się lżejsze, kiedy nieśliśmy 
je razem, 

 na warsztatach, gdzie oma-Margarita (Filipiny) podczas umywania stóp 

Miguel, Hiszpania - Kristina, Słowenia – Joanna, Polska – Uliana, Ukraina – Kathryn, Połu-
dniowa Afryka – Muski, Hiszpania – Marie-France, Mauritius – Hetty, Holandia 
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wiana była przyszłość ruchu 
Wiara i Światło… 

Ponownie witam wszystkich, to 
spotkanie koordynatorów było 
wspaniałym wydarzeniem, mo-
mentem, w którym czas się za-
trzymał, a następnie każdy  
z radością i energią opuszczał 
je, by dzielić się dobrymi nowi-
nami ze wszystkimi w prowin-
cjach. W dniu naszego wyjazdu 
Kristina otrzymała habit zakon-
ny z rąk Przełożonej Generalnej 
z klasztoru Poligny we Francji  
i stała się siostrą Anawimel, 
gotową na służbę Bogu. Widzia-
łem ją po powrocie: promienia-
ła radością, ona i siostry z jej 
klasztoru przeprowadziły nas 
swoimi modlitwami przez nasze 

spotkanie. O bonitas! 

Specjalne podziękowania kieru-
ję do Joanny i jej ekipy za zor-
ganizowanie wszystkiego; wszy-
scy zostali wspaniale przywitani 
i czuliśmy się w tym pięknym 
miejscu, jakim jest Dom Ojców 
Pallotynów, tak jak w domu 

Polonez 

Pantomima o Arce Noego przygotowana przez polskie wspólnoty 

Denisson (Brazylia) i Krzysztof (Polska) 

Céline, Guénaël i Corinne 

Dziękuję bardzo! 

Dziękuję także Sekretariatowi 
Międzynarodowemu, naszym 
trzem super muszkieterom: 
Jeden za wszystkich, wszyscy  
za jednego! 

GdC 

Siostra Anawimel 
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Inna planeta 
  

Dziękuję Wam za to wspaniałe międzynarodowe spotkanie, które pozostanie w mojej pa-
mięci. Podczas tych czterech dni byliśmy na innej planecie. Dziękuję Bogu za ten ważny 
czas, świetne spotkania. 
Jesteście piękni, cudowni. Czuję się bardzo rozpieszczona przez Was. Obejmuję Was całą 
moją miłością, w jedności modlitewnej z tymi wszystkimi, z którymi byliśmy i z tymi, którzy 
nie mogli przyjechać, pamiętając także o Vivianne i jej rodzinie. Nie zapomniałam również 
o Henrym i Louise w moich modlitwach. 

Claire Boucher 
wicekoordynator prowincji „Ile de France West” 

Podziękowania od Christiny z Syrii 
  

Jesteśmy dziećmi życia. Mamy nadzieję, że jeszcze będziemy żyć w ufności. 
Podczas dwóch pierwszych lat wojny wspólnoty nie spotykały się. Teraz ponownie 
zaczynają się spotykać. Przywiozłam tu wszystkie wspólnoty z Syrii. 
Pomimo wszystko, żyjemy w radości i nadziei, jak podczas wczorajszych tańców. 
Dziękuję Wam wszystkim za okazywanie przyjaźni i za modlitwę. Dobrze wiedzieć,  
że modlicie się za nas. 
Dziękuję Wam za finansową solidarność, która pozwoliła mi na przyjazd tutaj. 

Msza z rozesłaniem, błogosławieństwo kapelanów 

Trochę liczb: 
 51 reprezentowanych 
wspólnot 

 91 uczestników, 8 
kapelanów, 3 mówców, 8 
tłumaczy (angielski, francuski, 
hiszpański, polski) 

 19 członków ekipy 
domowej, z której 9 osób to 
przyjaciele z 
niepełnosprawnością 
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K 
iedy wraz z Kirtem 
Bromleyem, wiceko-
ordynatorem między-

narodowym, który towarzyszy 
czterem prowincjom w USA 
i Kanadzie, zaplanowaliśmy 
mój udział w spotkaniu pro-
wincji „USA – Zachód” pod 
koniec lipca (na które również 
zostali zaproszeni uczestnicy 
z prowincji „Kanada Zachod-
nia”), nie spodziewaliśmy się, 
że nie przyjedzie on na spotka-
nie Rady Koordynatorów odby-
wające się na początku lipca 
w Konstancinie (Polska). Nikt 
nie przewidywał również, że 
Michael Brault, koordynator 
prowincji „USA – Zachód”, nie 
dostanie się na pokład samolo-
tu do Polski… Prowincja 
„Kanada Zachodnia” również 
nie była w stanie wysłać dele-
gata… W związku z tym żaden 
uczestnik spotkania w Mount 
Vernon w Waszyngtonie nie 
mógł opowiedzieć o tym, co 
działo się w Polsce, poza mną. 
Widziałem w tym znak Opatrz-
ności! 

W czwartek, 28 lipca, przyje-
chałem na lotnisko w Seattle, 

gdzie spotkałem Michaela i Ka-
thy Brault. Jednym transportem 
udaliśmy się razem do północ-
nej części stanu Waszyngton, na 
teren obejmujący 80 hektarów, 
daleko od drogi, gdzie panował 
absolutny spokój. Idźcie na 
miejsce pustynne i odpocznijcie 
nieco (Mk 6, 31): i tak postępo-
waliśmy przez 3 dni, w spokoj-
nej i przyjaznej atmosferze. By-
ło nas pięćdziesięcioro. 

Oczywiście był również czas na 
intelektualne rozważania: czas 
formacji (towarzyszenia, roze-
znania…), czas kiedy mogłem 
rozmawiać o tym, co działo się 
podczas spotkania Rady Koor-

Idźcie ... 

dynatorów w Konstancinie. 
Była też część o charakterze 
duchowym, jak umywanie nóg, 
scenka z Ewangelii oraz dzięk-
czynna Msza w niedzielę; bo-
gactwo przeżyć dla każdego! 
I oczywiście było piękne świę-
towanie. 

Po dniach pełnych dzielenia 
się, wzajemnego obdarowywa-
nia, podziękowałem tym, któ-
rzy przygotowali tak piękne 
spotkanie; naprawdę bogate 
w wydarzenia, doświadczenia 
przyjaźni i komunii! Miałem na 
uwadze, że te dwie prowincje, 
doświadczające problemów 
w komunikacji z powodu dzie-
lącej ich odległości, mają moż-
liwość przełamania izolacji 
(Olympia i Bellingham ze stanu 
Waszyngton nie są tak daleko 
od Vancouver w Kanadzie; 
Winnipeg nie jest tak daleko 
od Minnesoty)! W następnym 
roku, na początku sierpnia, te 
dwie prowincje pojadą na piel-
grzymkę do Matki Boskiej 
Śnieżnej. Wszyscy bardzo się 
cieszą na to spotkanie. 

GdC 

Prowincja „USA-Zachód” 

Prowincja „Kanada Zachodnia” 

Relacja 
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B 
ardzo chciałabym podzielić się z Wami 
tym, co wydarzyło się w czasie naszego 
Zgromadzenia Prowincji „Heart of Euro-

pe” („Serce Europy”). Odbyło się ono w Tainach, 
w Austrii, w dniach od 26 do 29 maja 2016 roku. 
Tainach jest małym miastem na południu prowin-
cji, przy granicy ze Słowenią. 

Przy okazji tego spotkania zdarzyło się wiele rze-
czy zupełnie nieoczekiwanych. Można by powie-
dzieć, że droga, którą przebyliśmy przygotowując 
spotkanie, była rodzajem pielgrzymki. I to piel-
grzymki bardzo ważnej! 

W czasie Rady Prowincji, kiedy zaczęliśmy rozma-
wiać, wymieniać myśli i modlić się w intencji pla-
nowanego projektu, ja sama byłam bardzo znużo-
na i trochę przygnębiona sytuacją w prowincji,  
a mianowicie brakiem nowych, młodych człon-
ków we wspólnotach, brakiem osób, które mo-
głyby wziąć odpowiedzialność za wspólnotę czy 
za kraj. Nasza prowincja obejmuje cztery kraje: 
Niemcy, Luksemburg, Austrię i Holandię. Czułam 
się bardzo stara i bezbronna, biedna i słaba... 

Posiedzenie Rady rozpoczęliśmy od czytania frag-
mentu Ewangelii o ubogiej wdowie w świątyni  
w Jeruzalem (Mk 12, 41-44). Dyskutowaliśmy o 
starości, o braku sensu w świecie… Ja opowiada-
łam o mojej 91-letniej matce, tak bardzo bez-
bronnej. Ona jest jak delikatny ptaszek: co ona 
może robić, jaka jest jej „użyteczność”? I co ja 
mogę zrobić? Ja mogę z nią tylko „być” (to jest 
najważniejsze we wspólnocie Wiary i Światła), 

całować ją i ściskać w moich ramionach. Jej deli-
katność rodzi całe pokłady czułości w moim ser-
cu… 

Następnie rozmawialiśmy o sposobie, w jaki mo-
glibyśmy poruszać problem starości i ubóstwa  
w naszej prowincji. I nagle, w jakiś tajemniczy 
sposób, zapanowała głęboka radość w czasie na-
szego spotkania. Czy nie jest to zasadnicza posta-
wa chrześcijanina i członka Wiary i Światła? To 
było tak, jakby wszystkie historie opowiedziane 
w Ewangelii nas oświeciły i dały nam nową wizję 
naszego doświadczenia ubóstwa. Ojciec Jos przy-
pomniał nam prorokinię Annę w czasie ofiarowa-
nia Jezusa w świątyni, święto Wiary i Światła  
2 lutego. Nasze ubóstwo nie jest problemem, 
ono jest łaską! W moim sercu – w naszych ser-
cach – pojawiło się światło radości i poczucia, że 
Bóg okazał nam swoje miłosierdzie poprzez ubó-
stwo, którego doświadczamy… 

I o dziwo, odnaleźliśmy nagle nowe zasoby od-
wagi, aby iść do przodu, a także aby zorganizo-
wać Spotkanie Prowincji w celu tchnienia nowe-
go życia w naszej prowincji, nawet jeśli wiedzieli-
śmy, że nie będzie nas zbyt wiele i że tylko kilko-
ro z nas będzie mogło wziąć w nim udział. My 
naprawdę chcieliśmy pozwolić zaskoczyć się Bo-
gu przez wszystko, co On był gotów ofiarować 
nam poprzez to spotkanie. Temat, który wybrali-
śmy, był następujący: „Aby przyjąć nasze ubó-
stwo?!” (ze znakiem zapytania i wykrzykni-
kiem…). 

Przyjąćć  
nasze 
ubóstwo?! 

Hetty i Marina 

Świadectwo 
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Po podjęciu tej decyzji pojawiło się wiele pytań: 
gdzie moglibyśmy zorganizować to spotkanie? 
Kogo moglibyśmy prosić o pomoc? Ja natych-
miast pomyślałam o Timie i Marii Cecylii Buckley, 
ale cóż to za szalony pomysł! Prosić ich, aby wy-
brali się w bardzo długą, długą podróż do Europy 
tylko po to, aby spotkać się  
z nami w czasie długiego weekendu… Ale Tim  
i Maria powiedzieli „tak”! Oni wiedzą, co to jest 
głupota, oni są z Wiary i Światła! Tim i Maria mo-
gliby połączyć wyjazd z pobytem w Trosly i…  
w sposób zupełnie nieoczekiwany znaleźliśmy 
sponsora, który pokrył koszty ich lotu… 

W końcu nasze Zgromadzenie Prowincji udało się 
zorganizować i było ono piękne! Uczestniczyło 
w nim ponad 60 osób: 14 z Niemiec, 8 z Luksem-
burga, 15 z Holandii, 2 ze Stanów Zjednoczonych,  
1 ze Słowenii, 21 z Austrii i 9 czy 10 mieszkańców 
z najbliższej okolicy, którzy przyjechali tylko na 
jedno popołudnie lub jeden wieczór i dzięki temu 
mogli poczuć wyjątkową atmosferę spotkań 
wspólnoty Wiary i Światła - to było bardzo waż-
ne! 

Atmosfera była super, słowa wypowiadane przez 
Tima i Marię Cecylię – głębokie, a jednocześnie 
radosne i twórcze. W naszych rozmowach wyszli-
śmy od własnego ubóstwa, aby przejść do ubó-
stwa we wspólnocie Wiary i Światła. Zostaliśmy 
zaproszeni do wspólnej refleksji nad tym, co daje 
nam Wiara i Światło. 

To, co odkryliśmy w ubóstwie, było bardzo pięk-
ne. Być człowiekiem, to być ubogim, to być ogra-

niczonym w swoich potrzebach, niezdolnym do 
wykonania pewnych rzeczy, to być zależnym. Jest 
to prawda, która dotyczy każdego z nas. Nie mo-
żemy robić wszystkiego i być wszystkim! Grzech 
pierworodny przeszkadza nam w przyjęciu nasze-
go bytu w jego małości, ubóstwie i niewytłuma-
czalnym pięknie. Jezus nam powiedział: 
„Błogosławieni jesteście wy, ubodzy (duchem), 
którzy przyjęliście wasze ubóstwo! Jesteście bło-
gosławieni, kiedy wiecie, że potrzebujecie Boga  
i innych ludzi. I tylko wtedy, kiedy to akceptuje-
cie, możecie być moimi uczniami i wejść do króle-
stwa pokoju Bożego.” 

Tim przedstawił nam 3 etapy ubóstwa: wzrastać 
w świadomości, zaakceptować swoje ubóstwo (i 
przezwyciężyć wszystkie opory) oraz przyjąć je. 
W czasie Mszy Świętej ksiądz (który nie był w na-
szej ekipie przygotowującej) dodał czwarty etap: 
Bóg wchodzi w nasze ubóstwo, On czyni nasze 
serce otwartym za każdym razem, gdy zmieniamy 
spojrzenie na nasze własne ubóstwo, naszą ma-
łość  
i kierujemy nasz wzrok na Jezusa. Możemy do-
świadczyć takiej zmiany spojrzenia w czasie każ-
dej Eucharystii wypowiadając wspaniałe słowa 
setnika: „Panie, nie jestem godzien, abyś przy-
szedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie 
uzdrowiona dusza moja…” 

Cóż więcej powiedzieć? 

Hetty Gommans 

koordynator prowincji „Heart of Europa”  
(„Serce Europy”) 

Liczba wspólnot  
w prowincji: 
 

 Niemcy 10 
 Austria 8 
 Luksemburg 6 
 Holandia 8 
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J 
esteśmy zaangażowani w ruch Wiara  
i Światło od 1990 roku. Tworzyliśmy 
wspólnotę w regionie paryskim, następnie 

byliśmy odpowiedzialni za region „Paris le 
levant” („Paryż Wschód”), towarzyszyliśmy wspól-
notom w Wersalu, byliśmy odpowiedzialni za po-
sługę we wspólnocie „Les Pèlerins d’Em-
maüs” („Pielgrzymi z Emaus”) w Château-Thierry 
(Francja Północna) przez trzy kadencje trwające 
po trzy lata (obecna kadencja dobiegnie końca w 
październiku przyszłego roku). 

Wiele otrzymaliśmy dzięki spotkaniom  
i pielgrzymkom Wiary i Światła. Odkryliśmy pro-
stotę serca osób niepełnosprawnych, ich przyjaźń 
oraz to, że nigdy nie oceniają innych. Doświadczy-
liśmy „najmniejszego miejsca” w sercu Jezusa. 
Naszym udziałem była radość dawania, „dbania  
o siebie nawzajem”  doświadczyliśmy zaufania  
i więzi, jaką można zbudować z kapelanem, nie 
wspominając o radości z chrztów, pierwszych ko-
munii i bierzmowań. To są otrzymane łaski. 

Przedstawiamy świadectwa osób z naszej wspól-
noty: 

Lubię przychodzić do Wiary i Światła, żeby 
się dzielić. Poznajemy się, zacieśniamy więzi. 
Zostajemy przyjaciółmi. Znajdujemy tu otu-

, Odpowiedzialność   
posługa 

chę, wsparcie. Zbieramy siły na następny ty-
dzień. 
Lubię przychodzić na spotkania, to jest ra-
dość, kiedy spotykamy się wszyscy, aby się 
modlić. 

Wszyscy jesteśmy niepełnosprawni, ponie-
waż wszyscy jesteśmy grzesznikami. 
Ważne jest rozpoznanie naszych słabości, 
wtedy otrzymujesz wsparcie od wspólnoty. 
Możesz poprosić o pomoc. 
W Wierze i Świetle jestem nazywany moim 
chrześcijańskim imieniem i jestem szczęśliwy. 
W Wierze i Świetle jestem kochany przez 
Boga. Wspólnota jest jednością. 
Modlitwa wspólnoty nas niesie, jest dla nas 
wsparciem i zbliża nas do Boga. 

Te wszystkie słowa nie należą do nas, one są dzie-
łem Boga. Dziękujemy. 

Niech odpowiedzialność będzie zawsze i we 
wszystkich okolicznościach „posługą”. Nikt z nas 
nie wybiera tego, za co jest odpowiedzialny. Ta 
odpowiedzialność musi być zawsze podporządko-
wana Kościołowi i czyniona mocą wiary w Jezusa 
Chrystusa. 

Daniel i Roselyne Colomb 

Roselyne i Daniel, w górnym rzędzie po lewej stronie, w otoczeniu wspólnoty 

Świadectwo 
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Doświadczając 
miłosierdzia 

J 
esteśmy tu, by otrzymywać, nie dawać. 
Przybyliśmy, by być częścią tego jubileu-
szu, aby przesiąknąć Twą miłością i napeł-

nić się Tobą. Ty nas witasz i dajesz nam przykaza-
nie: Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiło-
wałem. Ale miłość, o której Ty mówisz, nie jest 
tym, co nam przekazano: to coś konkretnego, co 
dotyka ciała, codzienne oddanie wyrażane drob-
nymi gestami w rodzinie, która każdego dnia daje 
życie. Dajesz nam siebie i prosisz, abyśmy wyda-
wali owoce poprzez dawanie siebie ludziom wo-
kół nas. 

Tymi oto słowami ks. Mauro Santoro, nasz kape-
lan prowincji, wprowadził nas w jubileusz wspól-
not z Lombardii 17 kwietnia w Sotto il Monte, 
miejscu urodzenia papieża Jana XXIII. 

Było nas wiele, około 240. Dzień spędziliśmy słu-
chając wezwania „Dobrego papieża Jana”. Odda-
liśmy mu pod opiekę najmniejszych z nas.  
W Ogrodach Pokoju (miejscu poświęconym pa-
pieżowi Janowi XXIII) skierowaliśmy do niego na-
sze proste modlitwy. 

Cała prowincja „Fiume di Pace” („Rzeka Pokoju”) 
zapragnęła przeżyć ten jubileusz w dwóch eta-
pach. Pierwszy odbywał się w małych grupkach 
złożonych z dwóch lub trzech wspólnot, którym 
towarzyszyły wersety z Księgi Ezechiela 36, 26-27: 
I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do 
waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, 
a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę 
tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych 
nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich 
postępowali. Prosiliśmy Jezusa, by przemienił na-
sze serca z kamienia w serca z ciała. 

Drugim etapem było przejście przez Święte 
Drzwi. 

W Sotto il Monte rozważaliśmy fragment z Apo-
kalipsy św. Jana (3, 14-22) i Ewangelii św. Jana 
(15, 9-17). Pierwszy tekst mówi, że to Bóg robi 
pierwszy krok ku nam: Oto stoję u drzwi i koła-

czę; jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, 
wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze 
Mną. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi 
Duch do Kościołów. Ewangelia św. Jana daje nam 
przykazania Jezusa i zaproszenie do wzajemnego 
miłowania się, tak jak On nas umiłował. Uczy nas, 
że musimy trwać. Bóg wie, że czasami możemy 
się złościć, buntować i męczyć. Możemy też cza-
sem płakać. Jednak nie możemy nigdy czuć się 
samotnymi. Musimy wejść na tę drogę miłości: 
Aby radość wasza była pełna. Bóg pierwszy nas 
umiłował i nigdy nie zniechęca się nami, nawet 
jeśli są ku temu powody. Kocha nas i zaprasza do 
wydawania owoców. 

Następnie, po wejściu do kościoła przez Święte 

Świadectwo 
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Drzwi, każdy z nas wziął małą, żółtą kartkę pasu-
jącą do naszych uczuć w tamtym momencie 
(radość, smutek, niepewność, złość…). Potem 
przynieśliśmy je do ołtarza podczas procesji  
z darami. Jezus powiedział do nas: Przyjdźcie do 
Mnie takimi, jakimi jesteście, ofiarujcie Mi swe 
życie i miejcie Mnie w swych sercach. Podczas 
Eucharystii każdy otrzymał zieloną kartkę, na 
której mógł napisać, jak się czuł po spotkaniu  
z Jezusem. Zmiana mogła nie być natychmiasto-
wa, jednak powróciliśmy z uczuciem pewności, 
że Jezus nas pierwszy pokochał i to się nigdy nie 
zmieni, nawet jeśli będziemy smutni czy też źli  
na Niego. 

Na rozesłanie otrzymaliśmy słowo od papieża 
Franciszka: Kiedy doświadczymy miłosierdzia, 
nasze życie może się zmienić.  
Teraz wiemy, że to jest prawda! 

Angela Grassi 

Koordynator prowincji „Fiume 
di Pace” („Rzeka Pokoju”) 
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Obóz wakacyjny 

Vadstena to stare miasto nad jeziorem Vättern, 
usytuowane w odległości od 185 do 300 km od 
naszych czterech szwedzkich wspólnot. To nasze 
centrum i piękne miejsce spotkań! To miasto 
świętej Brygidy, szwedzkiej świętej, która w 1370 
roku założyła tu zgromadzenie zakonne, jak rów-
nież kościół „Blåkyrkan” oraz klasztor. 

Było nas 76 osób, nowych i starych przyjaciół, któ-
rzy spotkali się w tym wspaniałym miejscu z pięk-
nym widokiem na jezioro. W tym roku było dużo 
dzieci. Coraz więcej młodych rodzin dołącza do 
nas i bardzo się z tego cieszymy! 

Program wypełniały zabawy, muzyka, piosenki, 
pantomima, a pogoda dopisała co najmniej przez 
pierwsze dwa dni. Drugiego dnia uczestniczyliśmy 
w Mszy św. w pięknym, pochodzącym z XIII wie-
ku, kościele przyklasztornym (Blåkyrkan). 

W sobotę w klasztorze powitały nas siostry bry-
gidki. Były bardzo szczęśliwe śpiewając z nami 
pieśń wspólnoty: „Dzięki Tobie, dzięki mnie, dzięki 
nam żyje wspólnota…”. Siostry powiedziały, że 

W Szwecji ,  
zabawa i modlitwa 

przyjazd naszej wspólnoty był jedną z najlepszych 
rzeczy, które zdarzyły się w tym roku. 

W spotkaniu wzięła udział pewna młoda syryjska 
rodzina mieszkająca w Sztokholmie, potem spo-
tkaliśmy jeszcze jedną rodzinę z Syrii i ich córkę. 
Również z Syrii pochodzi jedna z sióstr, która 
chciałaby dołączyć do wspólnoty Wiara i Światło, 
więc może to jest właśnie to małe ziarno nowej 
wspólnoty? 

Towarzyszył nam, wyświęcony w czerwcu, ojciec 
Lars Dahlander. Jego obecność sprawiła nam 
ogromną radość. Bywał z nami już wcześniej przez 
kilka lat, jeszcze jako student. Bardzo się cieszy-
my, że jest on naszym kapelanem. Była również 
Karin Andersson, pastor Kościoła Szwecji i nasz 
niezawodny ojciec John McCormac, który od lat 
jest częścią wspólnoty Wiara i Światło. 

Ojciec Lars komentował Ewangelię o Łazarzu  
i jego siostrach. Bardzo mnie to wzruszyło. Mówił, 
że wiele osób przychodziło do Betanii, gdyż byli 
smutni z powodu śmierci Łazarza, Jezus także za-
płakał (J 11,34). To przypomniało mi, jak bardzo 
smutni jesteśmy, gdy tracimy kogoś z naszej 
wspólnoty, nawet jeśli wiemy, że Bóg troszczy się 
o naszych przyjaciół w niebie. 

W sobotę zorganizowaliśmy nasze własne Igrzy-
ska Olimpijskie z konkurencjami, takimi jak: nie-
sienie ziemniaka na łyżce, napełnianie wiadra fili-
żanką wody, znajdowanie właściwej nakrętki do 
śruby, przejście w parach z balonem między sto-
pami, zgadywanie, co jest ukryte pod pokrywą... 
Myślę, że bardzo nam się podobały te igrzyska, 
bardziej nawet niż te prawdziwe w Brazylii! Było 
dużo śmiechu. Nie wspominając już o nagrodach 
(słodycze), które nas ucieszyły. 

Wieczorem miała miejsce wielka uroczystość  
z przepysznym bufetem. Śpiewaliśmy, czytaliśmy 
wiersze, żartowaliśmy, opowiadaliśmy historie,  
a orkiestra Marimba de Floby grała pełną życia 
muzykę afrykańską i niektórzy nawet potrafili do 
niej tańczyć... 

Świadectwo 
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Po tych czterech dniach spędzonych razem, smut-
no było żegnać się z przyjaciółmi, zarówno z tymi 
starszymi jak i nowymi. Obiecaliśmy sobie, że spo-
tkamy się znów w przyszłym roku. Do tego czasu 
będziemy wspominać ten wakacyjny obóz i dobre 
chwile spędzone razem. 

Berit Keszei 

Koordynator prowincji  
„Northern Lights” („Światła Północy”) 

 

 

Rekolekcje 

Każdego roku, latem, wspólnoty prowincji jedno-
czą się w czasie rekolekcji. W tym roku przybyło 
20 osób ze Szwecji, Norwegii i Danii. Tematem 
rekolekcji było Boże Miłosierdzie, a kazania głosił 
nasz stary przyjaciel, dawny kapelan Irlandii, 
obecnie biskup - Brendan Kelly. Miło nam było 
powitać pastorów luterańskich kościołów Danii  
i Szwecji. 

Spożywaliśmy nasze śniadanie w ciszy, oddani 
rozmyślaniom, zwróceni twarzą do jeziora. Potem 
był czas modlitwy kanonami z Taize, przy akom-

paniamencie gitary, altówki i fletu. I słowo ojca 
Brendana, tłumaczone na skandynawski. Po każ-
dej konferencji spotykaliśmy się w małych gru-
pach mając dwa pytania. Potem następowała go-
dzina medytacji. W małych, siedmioosobowych 
grupach mogliśmy zwierzyć się, co nas poruszyło 
w rozważaniach. Nazywaliśmy ten czas 
„dzieleniem się”, a każdy z nas znalazł nową rodzi-
nę. W grupie młodzieży, w której byłem jak ana-
wim, motyw przewodni rekolekcji został wyrażony 
kilkoma słowami. Przedstawiliśmy je za pomocą 
rysunków i pantomimy: syn marnotrawny, miło-
sierny Samarytanin, Dobry Pasterz... i Mały Ksią-
żę. 

Każdego ranka Leila zapraszała nas na poranną 
gimnastykę. Roland, który pielgrzymował do św. 
Brygidy, by w ten sposób uczcić swą zmarłą mał-
żonkę, słysząc o naszych rekolekcjach, dołączył do 
nas pewnego ranka z piosenką, którą skompono-
wał w języku duńskim na tę okazję. Przeżyliśmy 
jeszcze inne wspaniałe chwile, takie jak pantomi-
ma przestawiająca przypowieść o siewcy, odegra-
na przez Carsten, z parasolką symbolizującą rośli-
nę i Clarę w stroju motyla! 

Simon Gough 

Koordynator wspólnoty „Betlejem”, Dania 
Ojciec Brendan i Inge - tłumaczka 
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Publikacje 

 Nigdy więcej sami ! 
Przygoda Wiary i Światła 

"Szalona historia”  
  
Tak powinien był brzmieć tytuł książki Marie-Hélène Ma-
thieu, ponieważ jest to dzieło przede wszystkim wspomnie-
niowe, opowiadające niezwykłą historię Wiary i Światła. Dla 
członków wspólnoty jest to cenna książka, które pozwala 
nam powrócić do impulsu założycieli po czterdziestu latach 
od początków Ruchu. 

Dla innych osób jest to książka bardzo przyjemna do czyta-
nia, pełna anegdot i przepełniona emocjami. Tekst nie skry-
wa wahań i wątpliwości towarzyszących początkom oraz 
pokazuje, że Ruch ten nie był zaplanowany, lecz naprawdę 
został „zainspirowany”. Odkryjesz tych, których świat po-
strzegał jako „szalonych” (Lourdes, 1971), a Bóg w tajemni-
czy sposób ich wybrał… 

Jest to także opowieść o prawdziwym darze dla Kościoła, 
który doznaje głębokiej odnowy, gdy w swym sercu umiesz-
cza ludzi ubogich. Wspaniała książka ukazująca kobietę ser-
ca i czynu. 

Pierre Durieux 
Koordynator Prowincji „Francja Loara Rodan Auvergne”  

 
 
 
Ta książka okazała się sukcesem nie tylko wśród członków 
Wiary i Światła, ale także wśród nieznanych przyjaciół na 
całym świecie. Jest ona obecnie przetłumaczona na sześć 
języków (siedem, jeżeli policzymy dwie książki w języku por-
tugalskim): portugalski z Brazylii, portugalski z Portugalii, 
polski, włoski, angielski, hiszpański i chorwacki. A wkrótce 
ukaże się tłumaczenie na węgierski! 

Następnie na arabski, rosyjski, japoński, słoweński …? 

„Nigdy więcej sami” jest niezbędnym narzędziem, aby nas 
lepiej poznać i wypromować. Każdy członek wspólnoty 
powinien ją przeczytać! 

Książka jest dostępna na stronie: 

http://bookstore.westbowpress.com/Products/SKU-
000923382/Never-Again-Alone.aspx, natomiast w Polsce 
można ją zamówić w Wydawnictwie JAK [przyp. red.] 

Lektura tej książki wywołała tyle 
wspomnień…Po czterdziestu 
latach wciąż mamy pewność, że 
przeżyliśmy niesamowite 
wydarzenie. Miłość i wspólne życie 
było możliwe! Josiane, z jej 
niepełnosprawnością, była 
odrodzona. „Nigdy więcej sami!” 
jest prawdą, nigdy nie opuściliśmy 
wspólnoty. 
W tej książce odkryłem także, jak 
długie i trudne były 
przygotowania, zupełnie nie 
byliśmy tego świadomi oraz to, jak 
ważny jest wymiar 
międzynarodowy. 
 

Marcel i Christiane, rodzice  
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„Droga serca. Świadectwa 
kapelanów.” 
 
Bardzo piękna książeczka, nie-
dawno opublikowana, która 
zawiera wyłącznie świadectwa 
kapelanów Wiary i Światła 
oraz wstęp Jeana Vaniera. 
60 kapelanów z różnych deno-
minacji chrześcijańskich z całe-
go świata, mężczyźni i kobiety, 
biskupi, diakoni, siostry zakon-
ne, pastorzy… opowiadają 
nam, co Wiara i Światło wnio-
sła do ich życia osobistego 
i duszpasterskiego. 
To bardzo piękne narzędzie do 
promowania Wiary i Światła 
w parafiach, seminariach, die-
cezjach… 
110 stron wiary, radości i świa-
tła. 

6 € 

„Wołałeś mnie: oto je-
stem !” Drogowskazy 2016-
2017  

Drogowskazy na rok 
2016/2017 skupiają się na 
młodych! Każdego miesiąca 
będziemy zaproszeni w podróż 
z kimś, kto uczynił niezwykłe 
rzeczy w latach swojej młodo-
ści! 
Młody Samuel, Franciszek 
z Asyżu, młodzi, którzy  
porzucili rodziny, Marcin Lu-
ter, Bernadetta Soubirous, 
Kateri, siostra Faustyna, Mary-
ja, ojciec Damian, Włodzimierz 
Wielki i brat Roger. 
Osoby te zostały tak dobrane, 
aby reprezentowały każdy 
kontynent. 
W tym roku Drogowskazy 
opracował i zilustrował zespół 
z Ukrainy. Ilustracje przenoszą 
nas do innego świata, czasami 
niespodziewanego, ale pełne-
go symboli, których znaczenie 
mamy odkrywać. Dobrego ro-
ku! 

2 € 

Co nowego? 

Książeczka z grami 
 
Pierwsza książeczka z grami 
Wiary i Światła! Propozycje 
gier oparte są na czerpaniu 
przyjemności z samej zabawy, 
solidarności i wzajemnej po-
mocy. 
Nie liczy się wygrana, ale two-
rzenie atmosfery zaufania, 
w której każda osoba z grupy 
może wyrazić siebie. W dzie-
sięciu rozdziałach znajdują się 
gry, które pomogą Ci poznać 
samego siebie; gry na różne 
okazje: na dworze, wewnątrz 
budynków, podczas świętowa-
nia i letnich obozów. Każdy 
znajdzie coś dla siebie! 
Potrzebujemy Twojej pomocy, 
aby ukończyć tę książeczkę! 
Jeżeli znasz inne gry, opisz je 
i wyślij na adres e-mail. Doda-
my je do tego zbioru! Z góry 
dziękujemy! 

3 € 

Książeczki te są dostępne w Sekretariacie Międzynarodowym oraz w sklepie internetowym Wiary  
i Światła: http://www.faithandlight.org/rubriques/haut/publications/faith-and-light-publications 
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Album rodzinny 

Przyjaciele Matki Bożej 
z Nazaretu 

 To już dwa lata od czasu, kiedy 
spotkałem Marie-Hélène Ma-
thieu w Trosly na rekolekcjach  
z Jeanem Vanier podczas Wiel-
kiego Tygodnia. Spotkanie to 
było decydujące dla mojego 
pragnienia utworzenia wspól-
noty Wiary i Światła w Vaison-
la-Romaine (Francja). W stycz-
niu ubiegłego roku wspólnota 
„Les amis de Notre Dame de 
Nazareth” („Przyjaciele Matki 
Bożej z Nazaretu”) została 
uznana przez prowincję Rhône 
Azur. Wróciliśmy z naszej piel-
grzymki do Lourdes, gdzie ob-
chodziliśmy 45 lat istnienia 
Wiary i Światła. Nie mogliśmy 
w tym czasie nie okazać Marie
-Hélène naszej wdzięczności 
i nie złożyć jej podziękowań! 

Frédérique Aubert 
  

Matka Mirny 
 Drodzy przyjaciele, pokój 
Chrystusa niech będzie z Wa-
mi. Z przykrością informujemy, 
że 26 czerwca w Syrii zmarła 
matka Mirny. Módlmy się za 
Nią. 

Amgad Edward 
wicekoordynator międzynarodowy 

 
Przesyłamy najszczersze kon-
dolencje naszej przyjaciółce 
Mirnie i zapewniamy o jedno-
ści w modlitwie. 

Didier  
le Polain de Waroux 

Drodzy przyjaciele, z wielkim 
smutkiem muszę Was poinfor-
mować o śmierci mojego mę-
ża, Didiera. Jego serce stało się 
bardzo słabe, operacja została 
zaplanowana za kilka tygo-

dni ... Opuścił nas 8 lipca, po 
cichu, we śnie ... pozostawia-
jąc swoich dwóch synów 
i mnie w szoku z powodu zbyt 
nagłego odejścia ... Niewątpli-
wie nadszedł jego czas, by 
"przejść na drugą stronę" 
i dołączyć do Laurenta w sercu 
Ojca. Miłość Papidou dla swo-
ich trzech wnuczek pozostanie 
na zawsze w naszych sercach. 
Powierzamy się Waszym mo-
dlitwom.  
W komunii, ściskam Was. 
 

Viviane Le Polain 
była Koordynator Międzynarodowa 

 

Ojciec Guy Marchand 
 Ojciec Guy był kapelanem 
wspólnoty „Ecoute et Ami-
tié” („Słuchanie i przyjaźń”)  

Nowy kapelan 

Jean Carles 20 maja został 
mianowany kapelanem pro-
wincji „Francja Zachodnia” 
przez arcybiskupa d’Ornellasa. 
Jest stałym diakonem Archi-
diecezji Rennes. Życzymy mu 
pięknej drogi wraz z prowin-
cją! 
 

WIeści z Austrii! 
Mam przyjemność poinformo-
wać, że wspólnota w Inzing 
w Austrii została uznana 27 
maja! Alleluja! Wprawdzie 
wciąż nie ma nazwy, ale jest to 
ogromny krok naprzód!!! 

 
Hetty Gommans 

Koordynator prowincji „Heart of Eu-
rope” (“Serce Europy” )  

  

Wiara i Światło 
Droga Krzyżowa 

 Serdecznie dziękuję za Drogę 

Krzyżową. Jest to prawdziwy 
dar dla mnie, dla nas i dla 
wspólnoty. Módlmy się wszy-
scy z tej broszury. W pokoju 
Chrystusa. 

Yoshi Hamamoto 
Japonia 
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Koniec roku 
„Trzymając się  

za ręce” 
Padał ulewny deszcz, kiedy 
członkowie wspólnoty Wiary  
i Światła z Rivière-Salée 
(Nouméa, Francja) spotkali się 
w sobotę 27 sierpnia w sali 
parafialnej, aby zakończyć rok 
spotkań (2015- 2016) pod ha-
słem „Trzymając się za ręce”. 
Naszym celem było to, aby 
pokazać jak największej liczbie 
osób, że przyjaźń z najmniej-
szymi jest źródłem jedności  
i bliskości z Jezusem. Przez 
cały rok wzmacnialiśmy więzi, 
które nas łączą, każdego mie-
siąca koncentrując się na toż-
samości i wartości Wiary  
i Światła. Celebracje, dzielenie 
się, uwielbienie i świętowanie 
złożyły się na to wspaniałe po-
południe. Temat na rok 2016-
2017 brzmi: „Wołałeś mnie, 
oto jestem!”. 
 

Angéla Dao 
Zdjęcie © Monique Magulu 

w Clamart (Francja) przez 33 
lata. Niedługo przed odejściem 
do Pana, 18 lipca, obchodził 60 
rocznicę kapłaństwa. W nie-
dawno opublikowanej ksią-
żeczce „Le chemin du 
cœur” („Droga serca”) można 
odnaleźć jego świadectwo. 
Rodzinę, przyjaciół i wspólnotę 
zapewniamy o naszej miłości  
i modlitwie.  

 

Kamerun, naprzód! 

31 maja ojciec Bertrand Ngaleu 
został mianowany przez swoje-
go biskupa kapelanem krajo-
wym dla Kamerunu i pozosta-
nie w kontakcie z kapelanami 
odizolowanych wspólnot  
z Afryki Zachodniej. Życzymy 
mu powodzenia w tej misji na 
najpiękniejszym  z kontynen-
tów!  
 

Witamy 
Vincenta i Claire 

Chcę podzielić się z Wami ra-
dością prowincji „Ile de France 
West”: Vincent i Claire Jacquet 
zostali wybrani na jej koordy-
natorów. Mieliśmy dobry 
dzień. Agathe, poprzednia mię-
dzynarodowa wicekoordyna-
tor, była na tyle uprzejma, aby 
poprowadzić ostatnie wybory 

w prowincji. Witamy ich oboje 
i dziękujemy za podjęcie służ-
by. 

Dominique Pfeffer 
wicekoordynator międzynarodowy  

 

Nowe Drogowskazy 
Witam wszystkich z zespołu z 
ulicy Laos [3 rue du Laos- adres 
Sekretariatu Międzynarodowe-
go Wiary i Światła w Paryżu – 
przyp. red.]. Z radością zaczy-
namy nasz rok z pięknymi Dro-
gowskazami z Ukrainy. Już za-
początkowaliśmy naszą kolek-
cję unikalnych instrumentów 
muzycznych! 
Jest wspaniale! 
Dziękuję wszystkim za wszyst-
ko. 
 

Christine 
Wyspa Reunion 
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Solidarność międzynarodowa 
Projekty wymagające wsparcia 

 Syria, sesja formacyjna w Damaszku i Aleppo: 3000 € 

 Ukraina, Zgromadzenie Prowincji: 1300 € 

Na co Wasze datki zostały wykorzystane od marca? 
 „Polska Zachodnia”, sesja formacyjna dla młodych przyjaciół: 450 € 

 „Capricorn Africa” („Afryka - Koziorożec”) i „Africa East” („Afryka Wschodnia”), sesja 
formacyjna: 1900 € 

 „Reborn” („Nowonarodzeni”; północno-wschodnia Brazylia), spotkanie prowincji, sesja 
formacyjna i rekolekcje: 3375 € 

 „Jesus, Light of the Andes” („Jezus, Światło Andów”; Chile, Kolumbia, Ekwador, Peru), 
spotkanie prowincji: 2000 € 

 „Open Hearts” („Otwarte Serca”; Honduras, Meksyk, Nikaragua, Republika Dominikany), 
spotkania narodowe i formacja: 2350 € 

 Syria, obozy wakacyjne: 160 € 

 Egipt, obozy wakacyjne: 2500 € 

Dotacje online: www.faithandlight.org 

 16-18 września: sesja formacyjna dla młodych przyjaciół, prowincja „Polska Zachodnia”, 
Luboń 

 16-18 września: pielgrzymka wspólnot „UK North” („Wielka Brytania – Północ”) i „UK 
South” („Wielka Brytania - Południe”), Walsingham 

 16-18 września: spotkanie Rady Zarządzającej Wiary i Światła (wideokonferencja) 

 17-18 września: Zgromadzenie Prowincji „Mountains and Valleys without Borders” („Góry  
i Doliny bez Granic”; Szwajcaria, Jura Francuska, Fryburg) 

 17-18 września: sesja formacyjna dla wspólnot prowincji „Campo Belo” („Piękne Pole”; 
Brazylia Centralna), Governador Valadares 

 22-23 września: Rada Koordynatorów prowincji „Southern Cross” („Krzyż Południa”; 
Australia, Nowa Zelandia) 

 22-25 września: Zgromadzenie Ogólne Ruchu Wiara i Światło, Bari 

 13-25 września: spotkanie prowincji „Canada East” („Kanada Wschodnia”),Trois Rivières 

 24 września: festiwal muzyki, prowincja „Polska Południowa”, Łańcut 

 28 września: 45 rocznica Wiary i Światła w Republice Czech, Křižanov 

 29 września - 2 października: pielgrzymka prowincji „Polska Północna”, Wilno, Litwa 

 30 września: spotkanie prowincji „France Rhône Azur” („Francja – Wybrzeże Rodanu”)  
i spotkanie Rady Zarządzającej, Rochefort du Gard 

 8-9 października: spotkanie prowincji „France Centre” („Francja Centralna”), Vion 

 14-16 października: sesja formacyjna dla prowincji „Light of the Orient” („Światło Orientu”; 
Korea Południowa, Hongkong, Japonia, Tajwan), Busan, Korea Południowa 

 21-24 października: rekolekcje prowincji „France Est Pétillant” na temat: „Błogosławieni 
miłosierni”, Portieux 

 22-23 października: spotkanie prowincji „Campo Belo” (Brazylia Centralna), Juiz de Flora 

 29 października – 1 listopada: rekolekcje dla wspólnot z Francji, opactwo w Mondaye 

 11-13 listopada: sesja formacyjna dla prowincji „Polska Południowa”, Hałcnów 

 3 grudnia: kolędowanie na ulicach miasta York, prowincja „UK Nord” („Wielka Brytania – 
Północ”) 

 

Agenda międzynarodowa 
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List Marie-Hélène 

 

 
 

Matka Teresa,  
tak mała i tak wielka 

W Paryżu w 1986 roku na Międzynarodowym Kon-
gresie Rodziny byłam bardzo wzruszona jej pło-
miennym apelem w obronie "małego dziecka  
w łonie matki, które jest prawdziwym darem od 
Boga". Czy nie jest ono najsłabszym, nie mając 
możliwości wezwania pomocy? W 1979 roku  
w Oslo, kiedy otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla, 
odważyła się powiedzieć do publiczności: „Tym, co 
najbardziej niszczy pokój we współczesnym świe-
cie, jest aborcja, ponieważ jeśli matka może zabić 
własne dziecko, to co może powstrzymać ciebie  
i mnie od zabijania się nawzajem?” W Indiach, 
kiedy rząd sponsorował antykoncepcję i steryliza-
cję kobiet i kiedy zaakceptował aborcję, Matka 
Teresa, jak zawsze, nie zadowoliła się tylko pusty-
mi słowami. Zaproponowała dwie drogi: tworze-
nie wielu ośrodków uczących naturalnych metod 
kontroli urodzeń i potężną kampanię na rzecz  
adopcji. Każdy oddział położniczy otrzymał ulotkę,  
w której Matka Teresa błagała, aby nie zabijać no-
worodków: „My zatroszczymy się o nie.” 

Jej wolność ducha i słowa, jej determinacja w jakiś 
sposób wstrząsnęła nami, Europejczykami, obojęt-
nymi wobec siebie, którzy jesteśmy tak często zre-
zygnowani i wycofani w obliczu powodzi aborcji, 
podczas gdy tak wiele bezdzietnych par chciałoby 
powitać małe dziecko, którego rodzice czują, że 
nie mają siły, aby je zatrzymać. 

 

Być słabą dla słabych  

Matkę Teresę mocno dotknęły nieszczęścia świata 
zachodniego. Świata na swój sposób cierpiącego, 
o którym powiedziała na przykład: "Wieczorami 
chodziłam waszymi ulicami i odwiedzałam wasze 

W 
 październiku 1984 roku Zgromadzenie 
Ogólne Organizacji Narodów Zjedno-
czonych powitało Matkę Teresę. Sekre-

tarz Generalny przedstawił ją w następujący spo-
sób: Mamy zaszczyt gościć najpotężniejszą kobie-
tę na świecie. 

Pięć lat później, kiedy ją poznałam, od razu ude-
rzyła mnie, podobnie jak wielu innych, jej drobna 
i szczupła sylwetka. Jednak kiedy spojrzała na 
mnie i uśmiechnęła się, zauważyłam przede 
wszystkim jej otwartość, jej dobroć i jej miłosier-
dzie. Wniosek: jeśli ona jest naprawdę najpotęż-
niejszą kobietą na świecie, to dzieje się to przez 
ogrom jej serca. 

Cały świat opłakiwał ją w dniu jej pogrzebu, 13 
września 1997. W Indiach wszyscy zostali osiero-
ceni i od razu ją „kanonizowali”: chrześcijanie, 
wyznawcy hinduizmu, muzułmanie, sikhowie, 
agnostycy i ateiści. 19 października 2003 roku Jan 
Paweł II, poprzez ogłoszenie jej błogosławioną, 
podarował światu matkę bliską każdemu z nas, 
jeśli tylko przylgniemy do niej. 

 

Być wszystkim dla wszystkich  

Współczucie Matki Teresy nie ma granic. Ona 
idzie do wszystkich, którzy cierpią, do tych z trą-
dem, do tych, którzy umierają na chodniku, tych, 
którzy żyją w nędzy, chorych, niepełnosprawnych, 
uzależnionych od narkotyków lub alkoholu ... Kie-
dy ktoś pyta, czy ma ona faworytów pośród tych, 
którym pomaga, odpowiada: „Tak, są to najbied-
niejsi z biednych, którzy zostali porzuceni, o któ-
rych nikt się nie troszczy." 

W roku 1989 Marie-Hélène spotkała niepozorną, a jednak wielką sercem, siostrę z Kal-
kuty. Z okazji kanonizacji Matki Teresy publikujemy ten artykuł, który po raz pierw-
szy ukazał się w 144 numerze „Ombres et Lumière” („Światło i Cienie”). 
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domy. Jest tu wśród was inny rodzaj ubóstwa, 
ubóstwo duszy, samotności i bezużyteczności ". 
Nie wskazywała palcem i nie potępiała tych bo-
gatych ludzi, otępionych dobrobytem. Kochała 
ich w tej niedoli i wzywała, aby wyszli ze swoich 
bastionów egoizmu i wzięli udział w służbie spra-
wiedliwości i solidarności oraz rozpoznali ubo-
gich w swoich bliskich, których już nie są w sta-
nie dostrzec. „Być może jest ktoś w twoim domu, 
kto czuje się bardzo osamotniony, odrzucony, 
niepełnosprawny. Być może to twój mąż, żona, 
dziecko ... Czy zdajesz sobie z tego sprawę?” 

Biedny człowiek jest nie tylko obok nas, on jest 
w nas samych. Jest takie "tajemnicze cierpienie", 
kryjące się w naszym sercu, które potrzebuje tak 
wiele współczucia. Jej korespondencja ujawnia, 
że sama Matka Teresa cierpiała przez pięćdzie-
siąt lat. Było to cierpienie, o którym nie wiedzieli 
inni, ciemna noc, agonia, podobna do tej, którą 
przeżywała Mała Teresa z Lisieux. „Mój uśmiech 
jest wielkim płaszczem, który kryje w sobie wiele 
różnorakiego cierpienia ... Są we mnie straszne 
cienie. Tylko ślepa wiara wciąż mnie podtrzymu-

je, bo prawdę mówiąc, wszystko dla mnie jest 
ciemne.” 

Matka Teresa nigdy nie ukrywała sekretu swego 
życia, tak pokornego pośród światowej sławy, 
tak wyjątkowo owocnego pomimo kruchości. 
Pewnego dnia gość odwiedzający ich dom, zoba-
czył jak opiekowała się człowiekiem z cuchnący-
mi ranami i powiedział do niej: Nawet za tysiąc 
dolarów nie dotknąłbym tego człowieka. Matka 
Teresa odpowiedziała: Ja też nie, nawet gdyby 
ktoś dawał mi sto tysięcy dolarów, nie zrobiła-
bym tego. Ale dla Jezusa - z radością opiekuję się 
nim. 

Tak, to jest tajemnica Matki Teresy: jej intym-
ność z Jezusem. Żyła z Nim, w Nim, poprzez Eu-
charystię i poprzez swoją nieustanną modlitwę. 
Jezus jest Tym, o którego troszczy się, komu po-
daje szklankę wody, kogo karmi. To Jezus jest 
tym, komu oddaje swoją godność, swoją uży-
teczność i to Jego otrzymuje w nieustannej wy-
mianie miłości. 

MHM 
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