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Bardzo Wesołych Świąt Bożego Narodzenia 
Pełnych nadziei, dla każdego z was, 
Dla każdej z waszych wspólnot! 

 
„Nadzieja widzi co będzie. 
W przyszłości czasu i wieczności.” 
 
Charles Peguy 

 
 

Międzynarodowa Wiara i Światło 

 

„Żagle na maszt!” 

  

 

   Nr 15 Grudzień 2012 

 



 

 

 

Na koniec 2012 r. możemy podziękować 

przede wszystkim za te wszystkie 

cudowne pielgrzymki, które odbyły się 

pomiędzy prowincjach, każda niosła 

nasze wspólne przesłanie radości. 

Naprawdę potrzebujemy radości oraz 

proroczego wymiaru naszej „Dobrej 

Nowiny”, zwłaszcza, gdy to, co widzimy i 

słyszymy  

i nazywamy to „znakami czasu” tak 

naprawdę nie popcha nas ku radości…  

W tym okresie Bożego Narodzenia 

musimy iść do nowo narodzonego Jezusa 

i ofiarować mu całe piękno jakie 

doświadczyliśmy, ale również i smutek  

i beznadzieję oraz prosić Go o aby 

odbudował w nas naszą Nadzieję! 

Z najbardziej znaczących wspomnień  

z tego roku wybieram trzy: Trzy krótkie 

migawki, które pokazały mi, że z Jezusem 

w naszych wspólnotach wszystko jest 

możliwe. „Na świecie doznacie ucisku,  

ale odwagi! Ja zwyciężyłem świat” 

W Maju słuchałem Philippe Pozzo Di 

Borgo, którego historia była inspiracją dla 

filmu „Nietykalni”, mówił „Nie wtedy 

zostałem niepełnosprawnym, kiedy 

uległem wypadkowi na paralotni, który 

uczynił mnie dotkniętym przez 

czterokończynowy paraliż, ale wtedy,  

gdy zmarła moja żona a ja zostałem 

całkowicie sam”. Samotności jest gorsza 

od niepełnosprawności! To pozwoliło mi 

zrozumieć wagę naszych Wiaro 

Światlanych wspólnot, jak ważne jest to, 

aby dawać przyjaźń, którą mamy tym, 

którzy jej pragną, to sprawia dobro  

i przywraca nadzieję! 

W Sierpniu, w dniu św. Maksymiliana 

Kolbe podczas podróży do Warszawy  

w czasie pielgrzymki do Polski Centralno 

Wschodniej, zatrzymaliśmy się w Obozie 

koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 

Pogoda była ponura… przypomniałem 

sobie Książkę Magdy Hollander-Lafon, 

ocalałej z obozu, o tytule: “Quatre petits 

bouts de pain; des ténèbres à la joie” 

 

 (Cztery kawałeczki chleba:  

z ciemności do radości). Napisała: 

„Zrozumiałam, że nie dotrę do 

tego co najlepsze w kimkolwiek 

bez uwolnienia się od moich 

własnych ran, strachów  

i prześladowań. Tylko wtedy będę 

mogła przywitać inną osobę tam 

gdzie ona się znajduje”.  Te słowa 

sprawiły, iż zrozumiałem,  

że radość, którą doświadczamy  

w Wierze i Świetle nieuchronnie 

powstaje poprzez identyfikacje  

i akceptacje naszych 

niepełnosprawności i na pewno nie 

poprzez wyparcie się, to co daje 

nadzieję to droga z ciemności do 

radości. 

 
 

W październiku na spotkanie 

grupy zarządzającej, które 

odbywało się w Libanie przybył 

nasz przyjaciel z Syrii.  Mówił 

nam o tym, w jaki sposób Wiara  

i Światło kontynuuje swoją misję 

w jego kraju, w inny niż wcześniej 

sposób, ale potrzeba spotykania się 

jest wciąż silna szczególnie  

w dramatycznych okolicznościach, 

w jakich znajduje się obecnie jego 

kraj.  Mówił, iż konieczna jest im 

nasza solidarność, aby osoby 

niepełnosprawne pozbawione 

swoich domów mogły żyć  

w godnych warunkach…  

Wiara i Światło musi się 

przystosowywać, aby podejmować 

niecodzienne jednak konieczne 

kroki, kiedy zaistnieje sprawa 

życia czy śmierci… A więc 

zapytajmy Jezusa, który stał się 

człowiekiem, aby przywrócić nam 

nadzieję, tę cnotę, która jest tak 

pięknie przedstawiona przez 

Charles’a Peguy…  

Chciałbym wszystkim życzyć 

bardzo świątecznego Bożego 

Narodzenia, świąt pełnych 

nadziei dla każdego z was,  

dla każdej z waszych wspólnot, 

 a w szczególności dla tych, 

których nazywamy naszą 

Nadzieją! 

Ghislain du Chene 

Koordynator Międzynarodowy 

 

 
Co mnie zadziwia to 
nadzieja, mówi Bóg. 
I nie mogę wyjść z 
podziwu. 
Ta drobna nadzieja 
taka niepozorna. 
Ta wątła dziewczynka 
nadzieja. 
Nieśmiertelna. 
 
 

Charles Péguy 
(z poematu Przedsionek 

Tajemnicy Drugiej Cnoty) 
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„Hola” z Lourdes.                                                  

 

Prowincja Między Morzami wybrała Lourdes na 

cel swojej pielgrzymki i między 4 a 8 lipcem 

ponad 150 osób z tej prowincji przekroczyło 

Pireneje by udać się do miejsca narodzi Wiary  

i Światła. Również była tam delegacja  

z prowincji południowych Włoch i kilku 

Hiszpanów z sąsiedniego "Terra et Mare" 

(Ziemia i Morze). 

  

Zatrzymaliśmy się Mieście Ubogich i mogliśmy 

naocznie przekonać się, że świeczka, która jest 

zapalana tam dla każdego pielgrzyma Wiary  

i Światła, w rzeczy samej tam była! Pogoda 

niezbyt nam sprzyjała... było zimno i sporo 

padało! 

Mimo to, dziękowałem Bogu za ten czas, 

ponieważ wyniknęły z niego piękne rzeczy!  

W szczególności, w czwartek 5 lipca poproszono 

mnie bym przemówił do pielgrzymów na temat 

tożsamości Wiary i Światła - co uczyniłem  

z radością. Przygotowanie do przemowy 

pozwoliło mi naprawdę zdefiniować czym jest 

Wiara i Światło i co czyni nas wyjątkowymi. 

Grupy dzielenia, który miały miejsce potem, 

pozwoliły każdemu rozważyć pytania uprzednio 

przedstawione prowincjom w czasie 

przygotowań do Generalnego Zgromadzenia 

2013 (jesteśmy w trakcie rozpoczynania 

pielgrzymki, która zabierze nas z Lourdes do 

Leeds). Tamtego wieczoru zmieniono program  

z powodu złej pogody i parada lampionów 

została przesunięta na następny dzień,  

co umożliwiło wysunąć naprzód czuwanie 

modlitewne ze świadectwami. Ten wieczór był 

wyjątkowo piękny: czuwanie zawierało w sobie 

czytania ze Słowa Bożego, pieśni i świadectwa. 

 

Miguel dający świadectwo 

 
Wysłuchaliśmy czytanie opisujące powołanie 

Samuela (1Sam 3,1-10), po którym nastąpiło 

świadectwo przyjaciółki, której zawód czynił ją 

bardzo mobilną i należała do trzech wspólnot, 

włączając jedną w Argentynie. Następnie 

wysłuchaliśmy świadectwa Miguel-Angela, 

młodego mężczyzny cierpiącego na trisomię, 

który bardzo dobrze wyjaśnił jak ważna jest dla 

niego jego wspólnota. Potem przeczytaliśmy 

drugi tekst ze Świętego Łukasza (Łk 4, 14-21), 

który mówił o czytaniu przez Jezusa  

w synagodze w Nazarecie księgi proroka 

Izajasza. Następnie usłyszeliśmy świadectwo 

Conchity, matki z Meridy, która opowiedziała 

jakie dobro zostało dokonane przez małą 

delegację Wiary i Światła z Salamanki, która 

przyszła promować Wiarę i Światło w jej parafii, 

oraz świadectwo Ojca Crispina z DRC, który 

przybył studiować teologię w Madrycie i który 

stał się kapelanem wspólnoty. Powrócił do 

swojej wsi (Djuma w Republice Południowej 

Afryki) pod koniec lipca, pełen chęci założenia 

wspólnoty. 

 
Całe wydarzenie nie zostało rozmyte przez 

piękne pieśni, które śpiewaliśmy. Nauczyliśmy 

się jak wspaniale śpiewają Hiszpanie i jak 

utalentowanymi muzykami są Miguel, Raul, Leo, 

Maitane i inni! I to wszystko zakończyło się 

śpiewaniem Magnificat, bardzo odpowiednim na 

tą okazję uwieńczeniem wspaniałego dnia!  

To czuwanie dokładnie obrazowało to,  

co powiedziałem wcześniej rano - dwanaście 

punktów tożsamości Wiary i Światła zostały 

wspaniale zobrazowane tego wieczoru, 

wybrzmiewając jak doskonałe echo! 
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W środę wieczorem, Miasto Ubogich podjęło 

inicjatywę przeprowadzenia czuwania 

gromadzącego wszystkie obecne grupy które 

wzajemnie się nie znały; to był piękny wieczór, 

pełen radości. Posłańcy Wiary i Światła wypełnili 

swoją misję, czego znakiem było, że wszystkie 

inne grupy były zachwycone wesołością  

i radością hiszpańskich i włoskich wspólnot! 

Następnego ranka skontaktowała się ze mną 

rodzina z Congo Brazzaville, która chciała 

zasięgnąć informacji o Wierze i Światle, 

wyznając, że byłoby dobrze dla nas być obecnym 

w ich kraju! 

 

Innym jasnym punktem programu 

tej pielgrzymki była uroczystość 

pojednania i obmywania stóp. 

Dwunastu obecnych na 

pielgrzymce kapelanów pełniło posługę 

sakramentu pojednania, z której to każdy mógł 

skorzystać, zanim przystąpiliśmy do wzajemnego 

obmycia stóp, co dokonywało się w podniosłej 

atmosferze kontemplacji. Radość, rozważanie  

i dziękczynienie były głównymi składnikami tej 

pięknej pielgrzymki! Dziękuję bardzo Miguelowi 

i Muski, jak również całemu zespołowi 

prowincji!  

 GdC 

 

„Otwarte Serca”  

otwórzcie swoje serca! 

Od 12 do 15 lipca, wspólnoty z prowincji 

"Otwartych Serc" (Republika Dominikany, 

Meksyk, Honduras i Nikaragua) spotkały się  

w Mexico City by celebrować 40 lat Wiary  

i Światła oraz pielgrzymować do Dziewicy  

z Guadalupe. Pierwsze dwa dni były 

przeznaczone na przygotowujące do całego 

przedsięwzięcia wykłady, które udzielali: Maria-

Silva de Jesus Tavarez (z Sao Paulo) - 

międzynarodowy vice koordynator, który 

towarzyszył prowincji, Zilda Furtado (również  

z Sao Paulo), która była pierwszym 

koordynatorem bardzo dużej strefy, w tamtym 

czasie gromadzącej razem kraje Ameryki 

Łacińskiej oraz Karaiby, Ojciec Isaac - 

międzynarodowy kapelan i ja sam. 

  

Ojciec Isaac                 Maria-Silvia and Zilda 

 
Zilda, nadal młoda, dynamiczna i entuzjastyczna 

jak zawsze, przywołała wspomnienie wielkiej 

pielgrzymki do Meksyku, która odbyła się  

w 1987 i w której uczestniczyły wszystkie kraje 

tej strefy: to wydarzenie jest nadal bardzo żywe 

w pamięci i pielgrzymka 2012 roku była również 

dziękczynieniem za to czego doświadczyłem 

tutaj 25 lat temu. Przewodnik sanktuarium 

przyszedł opowiedzieć historię objawienia 

Dziewicy Świętemu Juanowi Diego 

Cuauhtlatoatzin w 1531 roku oraz by pomóc nam 

przygotować się duchowo do pielgrzymki, którą 

mieliśmy rozpocząć następnego dnia.  

Ale najlepiej przygotowała nas Elsa, koordynator 

prowincji, która napisała w powitalnej ulotce: 

"[...] W tych czasach kiedy czujemy się uciśnieni 

przez nasze lęki [...] nasz brak serdeczności [...], 

Maryja przychodzi by nas chronić. Maryja 

wybrała Juan'a Diego, skromnego Indianina,  

by objawić mu Jezusa. 

  

 

Strona 4 Pielgrzymki 2012 

 

 



 

 

Dziś, poprzez najmniejszych - naszych 

upośledzonych przyjaciół, Maryja wiedzie nas na 

spotkanie z jej Synem i pozwala nam poznać jego 

nowinę dzięki ich prostocie i przeźroczystości. 

Wiara i Światło raduje się tym wydarzeniem  

i przypomina nam, że musimy być "posłańcami 

radości", by propagować to przesłanie pokoju  

i miłości. Prowincja "Otwarte Serca" otwiera 

swoje serce by was powitać i prowadzić do stóp 

Naszej Matki: Maryi z Guadalupe". 

 

Następnego ranka 

modliliśmy się tajemnicami 

Wiary i Światła... dla mnie 

to był pierwszy raz  

i byłem bardzo poruszony!  

Potem udaliśmy się do 

sanktuarium: było nas 160 

osób z Meksyku, 

Hondurasu, Republiki 

Dominikany i Nikaragui. 

Od mojej ostatniej wizyt (w 1975 roku!), została 

zbudowana nowa bazylika umożliwiająca bardzo 

dużej liczbie pielgrzymów (prawie 15 mln 

rocznie) branie udział w uroczystościach. 

Również płaszcz Juan'a Diego, któremu 

objawiono cudowny obraz Dziewicy, jest lepiej 

widoczny i bardziej rozszerzony. Podążając za 

wieloma bannerami poszliśmy w kierunku 

bazyliki i weszliśmy do wewnątrz, gdzie miała 

miejsce msza celebrowana przez o. Isaac'a  

i obecnych kapelanów. Bazylika jest bardzo duża 

i było tam mnóstwo ludzi by wysłuchać 

przesłanie radości! 

Wieczorem była wielka impreza, "fiesta de fe, 

fiesta de luz”! Wszyscy nosili swoje tradycyjne 

ubiory, wszystkie pieśni i tańce następowały po 

sobie w sukcesji: każdy następny bardziej 

radosny od poprzedniego! Uśmiechy pokazywały 

jak błogosławiony był to dzień i że ta celebracja 

była prawdziwym dziękczynieniem! 

W niedzielę rano, po mszy było rozesłanie, które 

sprawiło, że każdy odjechał z sercem pełnym 

wspomnień. Było wzajemne obdarowywanie się 

prezentami i “abrazos muy fuertes”!  

Dziękuję Elsie i całej drużynie prowincji za 

zorganizowanie tak wspaniałej pielgrzymki  

i życzę by pozostawiła ślad w pamięci wielu osób 

i była tak owocna jak pielgrzymka z 1987 roku! 

 

 

 

 
 

Skomentowałem na koniec pielgrzymki, że 

nazwa prowincji: “Corazones Abiertos” 

przypomina mi bardzo piękny tekst Charles'a 

Péguy... otwarte serca wspólnot, które 

pielgrzymowały do Dziewicy z Guadalupe były 

zranionymi sercami, zdolnymi przyjąć łaskę 

Boga! "Uczciwi ludzie nigdy nie mają słabego 

punktu w ich pancerzu. Nie są ranni. Ich 

niezmiennie nietknięty moralny naskórek daje im 

schronienie i skorupę pozbawioną słabości. Nie 

mają tej odrażającej, otwartej rany, [...] 

śmiertelnego frasunku, [...] blizny wiecznie 

nieuleczonej. Ponieważ nie są ranni, nie mają 

słabości. [...] Dobroczynność, nawet od Boga, nie 

może ubrać tego co nie jest ranne. Samarytanin 

opatrzył mężczyznę, ponieważ leżał na ziemi. 

Weronika otarła twarz Jezusowi chustą, 

ponieważ była ona brudna. To co nigdy nie 

upadło, nigdy nie jest podniesione; a to co jest 

nie jest brudne, nigdy nie jest wytarte".  

Niech Wasze serca pozostaną otwarte i serdeczne 

na wołania najmniejszych spośród nas!  

   GdC 
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Na wielkiej prerii 

 
W Winnipeg, w dniach 3 – 5 sierpnia, odbyło się 

spotkanie pielgrzymów z zachodniej prowincji 

Kanady z tymi, którzy nie wyjechali jeszcze  

po międzynarodowej  sesji formacyjnej (patrz 

strona XX), a także z pielgrzymami przybyłymi  

z sąsiadujących prowincji (Wschodnia Kanada, 

Zachodnie USA); w sumie zebrało się ok. 50 

osób gotowych do szerzenia radości  

na wspaniałej prerii Manitoba. Prowincja ta jest 

rozległa – rozpościera się od Ontario  

do Kolumbii Brytyjskiej, od wielkich jezior  

po Pacyfik przez prerie i góry. By dostać się  

do oddalonego o ok. 150km Vancouver, 

wspólnota z Powell River musiała płynąć barką 

dwa razy… 

Wszyscy byliśmy wyposażeni 

w chustki z wyszytą naszą 

nazwą (zostaliśmy wezwani 

po imieniu), kompas, byśmy 

się nie zgubili pośród 

rozległych terenów, latarki do 

świecenia jak gwiazdy na 

niebie, oraz plastikowe bidony 

na napój. 
 

Na obszarze prowincji Winnipeg niewiele jest 

miejsc, które mogą być celem pielgrzymki;  

my poszliśmy pomodlić się w ruinach byłego 

klasztoru trapistów. Opactwo Dame des Prairies, 

założone pod koniec dziewiętnastego wieku,  

jest „córką” Opactwa Cystersów w Bellefontaine. 

Mnisi odeszli z niego w 1987r. na rzecz 

przebywania z dala od miasta i utrzymywania 

kontemplacyjnego trybu życia. Opuszczony 

klasztor został zniszczony pięć lat później przez 

pożar. 

Dzięki dobremu DVD byliśmy w stanie przeżyć 

za pomocą obrazów (i z komentarzami Marie-

Hélène) pielgrzymkę z 1971r., a Jean Vanier 

zapewnił rozważanie nad Ewangelią  

o obmywaniu nóg! 

 

 

 

 

Śledząc te filmy, opowiadałem o naszych 

założycielach; byłem bardzo tym przejęty, czując 

się pokornie, przedstawiając Jeana i Marie-

Hélène ludziom – niektórzy z pewnością znali ich 

tak dobrze, jak ja (albo nawet lepiej)… 

Ostatecznie jednak cieszyło mnie robienie tego, 

byłem zadowolony z mówienia o moich 

osobistych doświadczeniach i o wszystkim, co mi 

to przyniosło! 

Niestety, opuściłem pielgrzymkę przed jej 

końcem… Nie było mi dane ani uczestniczenie 

we Mszy Św. przewodzonej przez prałata 

Vernona Weisbergera, arcybiskupa Winnipeg, 

ani pójście na następującą po niej ucztę. Gorąco 

dziękuję Céline Lagace, koordynatorce prowincji 

i wszystkim zespołom odpowiedzialnym  

za przygotowanie tej pielgrzymki: jestem 

przekonany, że przyniesie ona wiele korzyści dla 

prowincji! 

GdC 

 
Celine Legace i Anna Coulombe 

 
Louise Sauriol Major i Lucille Schaubroeck 
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Hiszpan z Wikingami! 

W Estonii, w dniach 3 – 5 sierpnia, odbyła się 

ostania ze zorganizowanych przez prowincję 

„Światła Północy” pielgrzymek. Rada prowincji 

postanowiła świętować rocznicę Wiary i Światła 

w czterech krajach, w chronologicznym porządku 

według „narodzin” ruchu w każdym z nich:  

w 2011r. trzy pielgrzymki odbyły się  

w Niemczech, potem w Norwegii i Szwecji.  

W tym roku przyszła kolej małej Estonii  

do powitania ostatniego etapu tej wędrownej 

pielgrzymki. Raúl Izquierdo, wice-koordynator 

międzynarodowy towarzyszący tej prowincji, 

wziął udział w pielgrzymce i opowiada o trzech 

dniach w Estonii, a także opisuje osobiste 

odczucia związane ze swoją misją w naprawdę 

piękny sposób! 

Jest prawie czwarta rano, a ja już nie śpię, mimo 

że budzik jeszcze nie zadzwonił. Mam dołączyć 

do prowincji „Światła Północy” na jej 

pielgrzymkę do Rakvere (w Estonii). 

Przybywając do Tallinn, stolicy Estonii, zostałem 

powitany przez ludzi z Niemiec, Szwecji  

i Norwegii. Razem z Estonią, te cztery kraje 

tworzą prowincję składającą się z ok. 18 

wspólnot. Od chwili przybycia czułem się jak  

w domu. Podróż autokarem z Tallinn do Rakvere 

trwała półtorej godziny. Nie zobaczyłem za wiele 

z krajobrazu, gdyż natychmiast usnąłem! 

 
Tauno, Luterański pastor, z rodziną 

W Rakvere, poszliśmy do parafii, w której miało 

odbyć się spotkanie, znajdującej się całkiem 

niedaleko prostego aczkolwiek wygodnego 

hotelu, gdzie zamierzaliśmy się zatrzymać. Pokój 

dzieliłem z Ulą, norweskim ojcem, i kierowcą 

autokaru z jednej z estońskich wspólnot. Pastor  

z parafii, Tauno, był młodym, żonatym 

mężczyzną z osiemnastomiesięcznym dzieckiem; 

w tym kraju większość Chrześcijan to Luteranie. 

Był tam również Allan, drugi pastor, ze swoją 

rodziną i dwiema pastorkami, z ich upośledzoną 

umysłowo córką. 

 
 

Organizacja pielgrzymki była bardzo prosta.  

W sobotę rano mieliśmy warsztaty (muzyka  

i taniec, dekorowanie świec, robienie aniołów, 

przedstawianie scenek z Biblii za pomocą 

kukiełek i rysunków…). 

Popołudnie zaczęło się od drogi krzyżowej, 

której stacje zostały przygotowane w ogrodach 

parafii z wielkim entuzjazmem.  

Dla Estończyków, było to pierwsze spotkanie  

z ludźmi z Wiary i Światła z innych krajów;  

było to dla nich cudownym odkryciem. Obecnie 

są tu dwie wspólnoty, ale niedługo ma zostać 

założona trzecia. 

 
 

Potem poszliśmy do zamku Rakvere, 

wypełnionego wieloma wiekami historii. 

Zostaliśmy tam na obiad. Kelnerki nas 

obsługujące były ubrane w historyczne kostiumy, 

a napoje podawano w pucharach z terakoty; 

myślałem (z radością), że wypełnione są piwem, 

jednak zawierały tylko sok wiśniowy – 

odpowiedni dla ludzi w każdym wieku! 

Następnie był uroczysty wieczór, po którym 

nastąpiła modlitwa przed pójściem spać. 

Przyniosłem swoją gitarę – w końcu muzyka jest 

językiem uniwersalnym. 
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Każdy lubi ruszać ciałem w rytmie strun; wiemy, 

jak ważne to jest dla Wiary i Światła. Rozmawiać 

mogłem jedynie w języku angielskim i tylko  

z osobami, które umiały się nim posługiwać,  

a nie było ich wiele; zawsze jednak znajdzie  

się ktoś, kto będzie w stanie cię zrozumieć. 

Istnieje również uniwersalny język uczuć: 

uśmiechy, uściski i spojrzenia… Czasem mój nos 

klauna pomagał mi w komunikacji i prowokował 

ludzi do śmiechu. 

 
Raul i Aslaug Espe, koordynator prowincji 

Wizytę zakończyliśmy liturgią w niedzielę. Mała 

grupa młodych parafian przewodziła pieśniami,  

a my uzupełnialiśmy ich piosenkami Wiary  

i Światła. Po tym nadszedł czas na wyjazd. Jak 

wszędzie, odjazd po spotkaniu Wiary i Światła 

jest odą do nieśmiertelności i wieczności. 

Uściski, łzy, wymiana adresów e-mailowych  

są nieuchronne i często nieskończone. 

Małe delegacje przybyły z Niemiec, Szwecji  

i Norwegii. Zgromadziło się ok. 50 osób,  

to znaczy średniej wielkości rodzina, ponieważ 

nie było możliwe umieszczenie większej ilości 

ludzi w hotelu… a priorytetem była pomoc  

i umocnienie Estonii. 

Osobiście, czułem wielką wdzięczność  

za gościnę, jaką otrzymałem. Byłem 

egzotycznym ptakiem, trochę jak ten kapelan  

z Kongo w madryckiej wspólnocie! Pomiędzy 

Wikingami znalazł się Hiszpan! Uczucie bycia  

w domu gdziekolwiek się jest – oto bogactwo 

 i cud międzynarodowości Wiary i Światła. 

 
 

 

 

 

 

Wymagało to również znacznego wysiłku  

z mojej strony; to była długa podróż – bym mógł 

się w nią udać, Laura musiała zamieszkać  

u swoich rodziców razem z dwójką naszych 

dzieci. Chociaż to ja jestem wice-koordynatorem 

międzynarodowym, jest to misja, którą oboje 

dzielimy. Konieczne jest zadawanie sobie trudu  

i robienie poświęceń. Mógłbym przedłożyć 

Ghislainowi wiele „logicznych” powodów:  

nie mogę, nie mówię po estońsku, boję się latać, 

nie mam czasu… ale koniec końców, zaufałem 

Bogu – za każdym razem, kiedy to robię, rosnę. 

Czuję niemożliwą do wyrażenia pokorę,  

ze względu na brak rozwiązań problemów przede 

mną postawionych, która popycha mnie  

do porzucenia mojej pewności oraz zaufania 

Bogu i innym. Czasem odczuwam pewną 

samotność, która jest realna, normalna i naturalna 

dla tych, którzy otrzymali misję. Jest niezbędne 

pójście do Boga z postawą sługi,  

jak do obmywania nóg. Nie jest to zawsze łatwe. 

Potrzebuję mojej wspólnoty, moich przyjaciół  

z Wiary i Światła i mojej rodziny.  

Składam dzięki Bogu za Wiarę i Światło  

i za wszystko, co ona oznacza dla tak wielu osób 

z upośledzeniem umysłowym, dla tylu rodzin  

z wielu krajów, na całym świecie. Czy jesteśmy 

Wikingami, Afrykanami, czy Hiszpanami, 

wszyscy jesteśmy ludźmi stworzonymi z tych 

samych rzeczy: wszyscy potrzebujemy 

wspólnoty, potrzebujemy kochać i być 

kochanymi, potrzebujemy powodów do nadziei, 

świętowania i zabawy, potrzebujemy dzielić się 

naszymi ranami… Potrzebujemy Boga! 

Raúl Izquierdo 

 Wice-koordynator międzynarodowy 

 

Ciężka praca wice koordynatora międzynarodowego 
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Krzyż, Słowo, ikona, namaszczenie… 
Dwie pielgrzymki na Ukrainie od 8 do 13 sierpnia. 

 

Każda z Prowincji jest inna. Prowincja Między 

morzami łączy 5 krajów, w których mówi się 

pięcioma różnymi językami, z trzema różnymi 

alfabetami; trzy spośród tych krajów znajdują się 

w strefie Schengen Unii Europejskiej (Litwa, 

Czechy i Słowacja), a dwa pozostałe (Rosja  

i Gruzja) znajdują się w stanie skrajnego 

politycznego napięcia… Więc, kiedy zachodzi 

potrzeba zorganizowania spotkania prowincji lub 

pielgrzymki, jest to trudne do zrobienia w Unii 

Europejskiej (wizy są trudne do zdobycia), 

niemożliwe w Rosji (dla Gruzinów) a podróż  

do Gruzji byłaby zbyt kosztowna.  

Więc konieczny stał się wyjazd do Ukrainy, 

nawet jeśli czas podróży (pociągiem  

lub autobusem) jest długi… około 20 godzin! 

Tylko Gruzini, którzy zdecydowali się lecieć 

samolotem, mieli rozsądny czas podróży… 

Mimo wszystko około 350 osób przyjechało  

do Lwowa i ja byłem tam, aby pozdrowić tych 

pielgrzymów, wspaniałych posłańców radości, 

wspaniałych z powodu ich energii, entuzjazmu  

i młodości. Dziękuję wam wszystkim, daliście  

mi energię, wasza radość jest zaraźliwa.  

 
Pięć języków i pięć różnych alfabetów 

Kiedy przybyłem do Lwowa, ceremonia otwarcia 

została już zakończona i wszyscy 

przygotowywali się do warsztatów; ja wziąłem 

udział w warsztacie tanecznym, jednocześnie 

obserwując piękne bańki mydlane, tworzone 

obok! 

 

 

  
Warsztaty, bańki mydlane i tańce. 

Rzeczywista pielgrzymka miał miejsce w sobotę, 

kiedy pojechaliśmy do klasztoru w Hoshiv, około 

100 km na południe od Lwowa, gdzie czczone  

są cudowne ikony Marii matki Boga. Ten dzień 

zorganizowały wspólnoty z prowincji 

ukraińskiej, szczęśliwe, że odwiedza je sąsiednia 

prowincja. Przybyło 650 osób, co oznacza,  

że w sumie było około tysiąca pielgrzymów!  

To był dzień modlitwy i świętowania, radość  

ze spotkania wszystkich razem rozbrzmiewała  

w niezwykły sposób. 

Poza osobliwościami językowymi prowincji, 

istnieją też spore różnice pomiędzy różnymi 

wyznaniami chrześcijańskimi: katolikami, 

protestantami i prawosławnymi. Celebracja 

Eucharystii była trudna do zorganizowania  

(tylko katolicka msza odbyła się w niedzielny 

poranek), wobec czego organizatorzy 

zdecydowali się skupić wokół innych, ważnych 

znaków jedności! 

 
 

• Krzyż: w piątkowy wieczór mieliśmy 

wspaniała uroczystość uwielbienia krzyża. 

Wieczór rozpoczął się przepiękną pantomimą,  

po której każda osoba miała możliwość zbliżenia 

się do krzyża, trzymanego przez 2 osoby w bieli. 

Dużo osób niepełnosprawnych było w stanie  

to zrobić i nawet ci, którzy na co dzień są raczej 

niespokojni, tym razem zachowywali się ze 

spokojem i godnością. Kiedy 350 osób 

podchodzi, żeby uczcić krzyż i każda osoba 

wyraża to odpowiednim gestem: 

przyklęknięciem, dotykiem, pocałunkiem, 

medytacją albo wszystkim naraz wydaje się,  

ze potrwa to długo, ale w rzeczywistości sam  

nie wiem, kiedy minął czas.  
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• Słowo: czas modlitwy zawsze zawiera 

czytanie słowa Bożego, które było czytane 

 we wszystkich językach, sześciu włączając 

włoski (przyjechała też delegacja 10 osób  

z Włoch z prowincji Kimata), siedem, jeśli liczyć 

ukraiński w dniu pielgrzymki do Hoshiv! Pięknie 

było słyszeć te słowa rozbrzmiewające w takich 

różnorodnych językach! 

 
Delegacja włoskiej prowincji „Kimata” 

• Ikona Marii Matki Boga: w klasztorze 

w Hoshiv mieliśmy możliwość uczcić wspaniałą 

ikonę i porozmawiać z Chrystusem i Jego Matką, 

których obecność jest rzeczywiście wyczuwalna 

w tych obrazach, które są tak piękne i lśniące. 

• Namaszczenie: przed opuszczeniem 

klasztoru wszyscy zostaliśmy pobłogosławieni 

przez kapelana, który zrobił nam na czołach znak 

Krzyża przy pomocy pachnącego olejku;  

potem otrzymaliśmy pobłogosławiony chleb. 

 
 

• Umywanie stóp: w każdej z naszych 

grupek dzielenia odtworzyliśmy gest Jezusa  

z Wielkiego Czwartku, gest, do powtarzania 

którego, Jezus nas zaprasza, to był także czas 

wielkiego uwielbienia, kiedy każdy był kolejno 

sługą i obsługiwanym 

 

 

 

Wszystkie te znaki nie miały na 

celu spowodowania, abyśmy 

zapomnieli o cierpieniu, związanym z 

niemożnością wspólnego uczestnictwa w 

Eucharystii, ale abyśmy komunikowali się na 

inne sposoby, poprzez: znaki (ikona, krzyż), usta 

(słowo), zapach (perfumowany olejek) i dotyk 

(krzyż, umywanie stóp). Wspaniała uroczystość 

miała miejsce ostatniego wieczoru: łódka (z 

kapitanem Olgą) przypłynęła, aby zabrać 

delegacje z każdego kraju na pokład, każdy 

otrzymał koronę  

i wszyscy wspólnie popłynęli w stronę wielkiej 

latarni morskiej, która ukazała się na ścianie 

budynku, w którym się zatrzymaliśmy i każda 

osoba otrzymała światło do kontynuowania 

podróży. 

Potem spróbowaliśmy pysznego ciasta 

urodzinowego i to właściwie był koniec i czas 

wyjazdu… Pozdrowiłem posłańców radości, 

mówiąc im, że ich pielgrzymka nie została 

zakończona: ze swoją koroną i światłem wciąż 

mają misję, aby iść i oddać cześć dziecięciu  

w kolebce, temu które zostało znalezione 

opatulone w żłobie! 

Dziękuję Oldze i wszystkim, którzy przygotowali 

tą piękną pielgrzymkę, dziękuję Ulianie  

za cudowny dzień w klasztorze Hoshiv, byłem 

bardzo szczęśliwy z wami, sprawiliście,  

że czułem się naprawdę mile widziany!  

Nie pracowaliście na próżno; owoce waszego 

trudu będą liczne i bardzo piękne! 

GdC 
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Magnificat w Warszawie 
Polska Centralno-Wschodnia gościła Francję 

Zachodnią od 15 do 19 sierpnia 

Pielgrzymka odbyła się w tym samym miejscu  

co wielkie międzynarodowe spotkanie w 1994, 

które było moim pierwszym doświadczeniem 

międzynarodowości Wiary i Światła i przywołało 

wspomnienia i emocje. Po naszym przybyciu  

(46 pielgrzymów z Francji) zostaliśmy ciepło 

przywitani przez Polaków i musieliśmy się 

szybko rozlokować, ponieważ pierwszym 

punktem pielgrzymki była Msza z okazji 

Wniebowzięcia Maryi, odprawiana przez 

arcybiskupa Warszawy, kardynała Kazimierza 

Nycza! 

Zostaliśmy przez niego ciepło powitani,  

a podczas kazania przypomniał spotkanie Maryi  

i Elżbiety, spotkanie, które przyniosło piękną 

modlitwę Magnificat; na prawdę czułem  

że powinniśmy ją śpiewać, jeszcze kiedy 

jechaliśmy na spotkanie delegacji naszej 

prowincji „Ile de France Zachód” z Polską 

prowincją Centralno-wschodnią. Wieczór był 

niezwykły i pełen radości, wieczór pozdrowień, 

każda prowincja i każda wspólnota dzieliła się 

swoim repertuarem tańca i śpiewu! 

 

Drugiego dnia Asia 

Koczot przesunęła swoją 

konferencję, abyśmy 

mogli uczestniczyć  

w Mszy pogrzebowej 

ojca Wiesława 

Balewskiego 

(pseudonim Balon), 

który zmarł 10 sierpnia 

w wieku 53 lat. 

 Ksiądz Balon był kapelanem strefy polskiej, 

a potem Prowincji Polska Południowa. Mogliśmy 

ocenić jego ogromny wpływ poprzez smutek 

naszych polskich przyjaciół! On był mocno 

kochany. W szczególności miał niezwykły dar 

komunikowania się z osobami  

z niepełnosprawnością intelektualną. Jego 

kazania zawsze ilustrowane były przykładami  

z życia codziennego i często zawierały rekwizyty 

w celu lepszego zrozumienia. Łączyliśmy się  

w modlitwie z tymi, którzy pojechali tego dnia do 

Torunia, aby uczestniczyć w pogrzebie. 

Asia także mówiła do nas podpierając się 

przykładami z życia codziennego i pomocami: 

małą świeczką, aby zobrazować naszą kruchość, 

pudełkiem pełnym „klejnotów”, aby powiedzieć 

nam, że wszyscy jesteśmy ważni w oczach Boga, 

wielkiego serca, aby uzmysłowić nam znaczenie 

przyjaźni w naszych wspólnotach! 

 
Asia i jej duże Serce! 

Jej konferencja zakończyła się wspaniałą 

pantomimą Zwiastowania: naprawdę poczuliśmy 

się, jakbyśmy przenieśli się do Nazaret i byli 

świadkami wizyty Archanioła Gabriela u Maryi! 

Po południu słuchaliśmy świadectw tych, którzy 

doświadczyli historii Wiary i Światła: byłem 

szczególnie dotknięty opowieścią Joasi, która 

razem z Marcinem uczestniczyła w początkach 

Wiary i Światła w Warszawie. Podczas pobytu  

w Brukseli, gdzie pracowała jako au pair, 

znalazła się przed otwartymi drzwiami na ulicy, 

gdzie drzwi były przeważnie zamknięte…  

i weszła do „le Toit” wspólnoty l’Arche  

w Brukseli!  
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Podszedłem do niej, gdy skończyła mówić,  

aby jej podziękować i złożyć kondolencje  

z powodu śmierci jej męża, który zginął  

w katastrofie pod Smoleńskiem (Żagle na maszt, 

nr 6). 

Przyjemnie było też spotkać znowu Marcina, 

który jest obecnie prezesem zarządu Katolickiej 

Agencji Informacyjnej i który był bardzo zajęty 

podczas pielgrzymki (co nie przeszkodziło mu 

odwiedzić nas) koordynowaniem komunikacji  

w czasie wizyty patriarchy moskiewskiego 

Cyryla i Rosjan przybywających do Warszawy w 

celu podpisania historycznego porozumienia  

z arcybiskupem Józefem Michalikiem, głową 

polskiego Kościoła Katolickiego.  

To porozumienie wzywa wiernych z obu krajów 

do pojednania. „Obieramy drogę szczerego 

dialogu w nadziei, że pomoże to wyleczyć stare 

zranienia i przezwyciężyć nieporozumienia  

i uprzedzenia, które nas dzielą”. Mieliśmy okazję 

zobaczyć patriarchę w piątek rano, podczas jego 

drogi do Zamku Królewskiego w Warszawie, 

gdzie miał zostać podpisany dokument! 

 
Mieliśmy piękną Mszę w kościele św. Anny, 

niedaleko Zamku Królewskiego i jego wałów. 

Wieczorem mieliśmy procesję ze światłem 

pochodni, połączoną z różańcem z tajemnicami 

Wiary i Światła. 

W sobotę miałem zaszczyt głosić konferencję 

dotyczącą tożsamości Wiary i Światła  

(z nieocenioną pomocą Julie!), a wieczorem 

pojechaliśmy na medytację do parafii 

błogosławionego Jerzego Popiełuszki. Aktywny 

obrońca Solidarności, który zmarł jako 

męczennik 19 października 1984r w wieku 37 lat 

pod ciosami polskiej policji politycznej. 

 

  

 
 

On był niezmiernie popularny, ponieważ nigdy 

nie bał się potępiać autorytetów w swoich 

kazaniach i zawsze bronił swojej idei 

„zwyciężania zła dobrem”. Te słowa są teraz 

napisane na frontonie jego parafii. Dla mnie jest 

przykładem oporu przed siłami, które usiłują 

coraz bardziej atakować życie. 

Sobotni wieczór był szczęśliwym czasem,  

w którym uczestniczyliśmy w koncercie 

Antoniny Krzysztoń, piosenkarki, której piosenki 

i melodie rozbrzmiewały we wszystkich sercach! 

I zbyt szybko zbliżył się koniec tej pięknej 

pielgrzymki… trzeba było spakować walizki, 

uczcić urodziny, jak zwykle w Wierze  

i Świetle… i po ostatniej Mszy zdjęcie grupowe 

pozwoliło na ostatnie zebranie się wszystkich 

uczestników pielgrzymki… Dziękuję Renacie  

i wszystkim, którzy uczestniczyli  

w przygotowaniach i czuwali nad przebiegiem 

tego prowincjonalnego wydarzenia: jest dużo siły 

i energii w tej prowincji, jestem przeświadczony, 

że to wydarzenie będzie brzemienne w skutki. 

GdC 
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Drużyna marzeń ! 

Na koniec pielgrzymki do 

Naszej Pani z Guadalupe, Rada 

Prowincji "Corazones Abiertos" 

spotkała się na dwa dni. Każdy 

przybył, by świętować 40-lecie 

Wiary i Światła; dobrze było 

wspólnie przejrzeć życie 

prowincji. Mogę powiedzieć,  

że byłam mile zaskoczona,  

a nawet pod wrażeniem, 

zaangażowania wszystkich, 

troską, by każdy dobrze 

przewodził wspólnotom, 

przyjaźnią, jaka istniała 

wewnątrz tego pięknego 

zespołu, prawdziwej "Drużyny 

marzeń"! 

 
Julio i Jesus 

Następnie przeszliśmy do 

poważniejszych spraw: 

raportów od każdego 

Wicekoordynatora (trzech  

z Meksyku: Jesús i Cecilia, 

Lorenzo, Domitilo ze wspólnot 

Meksykańskich, Juan Pablo  

i Victor ze wspólnot  

z Hondurasu, Consuelo i Julio 

ze wspólnot Republiki 

Dominikańskiej i Désirée  

ze stosunkowo nowej 

wspólnoty z Nikaragui),  

które zostały wykonane z dużą 

szczegółowością i troską; 

raporty te były również 

przygotowane w formie 

pisemnej i rozprowadzone do 

wszystkich. 

Prowincja "Corazones 

Abiertos" tętni życiem, a każda 

z 47 wspólnot jest dobrze 

prowadzona: w Hondurasie 

konieczne jest spędzenie trzech 

dni, aby odwiedzić najbardziej 

odległe wspólnoty (jeden dzień 

podróży autobusem na dotarcie, 

jeden dzień na miejscu  

i jeden na powrót)! 

Wicekoordynatorzy uważają,  

że jest konieczne jeżdżenie tam 

co najmniej dwa razy do roku, 

aby wypełnić ich przewodnią 

misję (konstytucja mówi,  

że jest konieczne, by pojechać 

tam przynajmniej raz podczas 

swojej kadencji jako 

Wicekoordynator)!  

Rada Prowincji uznała dwie 

wspólnoty, jedną w Meksyku 

(Santana), a drugą w Republice 

Dominikańskiej (Paraiso de 

Amor), co oznacza, że w tej 

prowincji jest 37 uznanych 

wspólnot.  

Mieliśmy również dużo czasu 

na wspólne modlitwy,  

które były dobrze 

przygotowane przez Domitilo.  

Rada Nominacyjna pracowała 

również nad znalezieniem 

następcy Consuelo,  

której kadencja dobiegła końca.  

 

Po rozeznaniu dokonanym 

przez Radę, wybrani zostali 

Geyson i Cristian Alcántara, 

którzy przyjęli powierzone  

im funkcje, co pozwoliło nam 

podziękować Consuelo za jej 

pracę i z honorami powitać 

(nawet przez telefon!) nowych 

wicekoordynatorów.  

Cała Rada pracowała 

wzorcowo; dziękuję Elsie za 

wszystko, co zrobiła dla strefy i 

dla prowincji, najpierw  

z mężem, a później sama. 

Zgromadzenie prowincji  

w maju 2013r.  

będzie szczególnie ważne,  

ponieważ konieczne stanie się 

mianowanie kogoś, kto zastąpi 

Elsę…  

¡Muchísimas gracias Elsa! (pol. 

Wielkie dzięki, Elsa!) 

 
Elsa Gonzales 

  

Sprawozdania Strona 13 

 

 



 

Z biskupem w Hyderabad! 
 

 
Père Samson Shukardin 

Bazując na dobrych wynikach 

oraz doświadczeniach ze 

wspólnoty w Karachi, byłem 

przekonany o ogromnym, 

przemieniającym życie 

wpływie, jaki taka wspólnota 

może wywrzeć na osoby  

z upośledzeniem umysłowym, o 

wsparciu i motywacji, jakie 

zapewnia ich rodzicom  

i przyjaciołom. Próbowałem 

zatem założyć wspólnotę Wiary 

i Światła w Hyderabad  

od czasu, kiedy objąłem 

probostwo na parafii św. 

Elżbiety. Często mówi się,  

że wszystko dzieje się we 

właściwym sobie czasie.  

11 maja 2012r. spełniła  

się moja nadzieja dla 

niepełnosprawnych 

intelektualnie w Hyderabad - 

wtedy spotkała się po raz 

pierwszy nowa wspólnota pod 

znakiem Wiary i Światła.  

Otrzymałem ogromne wsparcie 

z Caritas Pakistan Hyderabad.  

 

Jako instytucja, stał się on 

przyjacielem Wiary i Światła  

i zobowiązał się do wspierania i 

ułatwiania tego wartościowego 

przedsięwzięcia. Osobiste datki 

były wykorzystywane na lekkie 

posiłki dla uczestników  

i drobne prezenty dla dzieci, 

podczas gdy organizacja 

zapewniła miejsce na spotkania 

i pojazdy ułatwiające dotarcie  

i powrót uczestników.  

Po założeniu Wiary i Światła  

w Hyderabad, uformowały się 

dwie grupy. Od tamtej pory 

odbyło się w sumie pięć 

spotkań, w których dzieci  

z upośledzeniem umysłowym, 

ich rodziny i przyjaciele 

spotykali się z moją grupą 

wolontariuszy (Caritas i inni 

parafianie), by modlić się, 

śpiewać, dzielić, rozmyślać  

i świętować z dziękczynieniem i 

optymizmem. 

6 czerwca 2012r. dwie 

wspólnoty zostały 

pobłogosławione obecnością 

biskupa Maxa Rodriguesa 

(biskup Katolickiej Diecezji  

w Hyderabad) na ich spotkaniu.  

W trakcie tego spotkania 

rozmawiał on długo z każdą  

z obecnych rodzin i oferował 

swoje rady. Słuchał uważnie, 

jak rodzice, członkowie rodzin  

i przyjaciele dzielili się swoimi  

 

doświadczeniami oraz 

wskazywali na powolne,  

ale wyraźne zmiany w życiu ich 

dzieci, będące rezultatem bycia 

częścią wspólnoty. Prze cały 

program biskup Max wyrażał 

swoje poparcie i modlitwy. 

Wspólnocie Wiary i Światła 

zostały ofiarowane przez parafię 

torby z prezentami dla dzieci, 

które potem zostały rozdane 

przez biskupa. Najmłodsi 

otrzymali również możliwość 

pokazania swoich talentów w 

rysowaniu  

i kolorowaniu.  

 
 

Na zakończenie wieczornego 

programu, biskup Max 

pobłogosławił wszystkich 

obecnych i wyraził swoją radość 

z podjętej inicjatywy. 

Pogratulował wszystkim, którzy 

tak ciężko pracowali,  

by te spotkania stały się 

możliwe i owocne, a także 

pomodlił się za ich rozwój. 
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Wewnątrz Pakistanu,  

Wiara i Światło działała  

w Archidiecezji Karachi przez 

ponad dwie dekady. Wspólnota 

w Karachi jest aktywna i wciąż 

spotyka się raz w miesiącu  

w różnych miejscach. 

Podczas mojego duszpasterstwa 

w Karachi przyjąłem inicjatywę 

formowania tej grupy i pomimo 

mojego przeniesienia się cztery 

lata temu do Katolickiej 

Diecezji w Hyderabad, 

pozostaję z jej członkami  

w kontakcie. 

 



 Max Rodriguez 

Dla mnie był to moment 

wielkiej radości - widzieć 

biskupa Maxa radującego  

się okazją i dostrzegającego 

skuteczność podejmowanych 

wysiłków. Jestem głęboko 

świadom poświęceń,  

jakie zostały poniesione,  

by każde spotkanie było dobrze 

przygotowane, odpowiednio 

poprowadzone i pożyteczne dla 

wszystkich. 

Chociaż idea była moja,  

to nigdy nie byłoby to możliwe 

bez wsparcia, życzliwości, 

datków i pasji tych, którzy 

wierzyli w wartościowość tej 

sprawy i stali się aktywną 

częścią wspólnoty.  

 Muszę podziękować biskupowi 

Maxowi za jego inspirującą 

obecność, słowa i modlitwy 

zachęty oraz porady. Szczerze 

dziękuję również grupie  

z Caritas Pakistan Hyderabad za 

ich niekończące się wsparcie 

oraz zapewnienie Wierze  

i Światłu stałego miejsca  

na spotkania. Pan Amir Robin 

(z Caritas Pakistan Hyderabad) 

oraz pan Pervaiz Khokhar  

(z Narodowej Komisji 

Sprawiedliwości i Pokoju  

w Hyderabad) zasługują na 

szczególne wspomnienie, gdyż 

to oni zidentyfikowali rodziny  

z dziećmi niepełnosprawnymi 

intelektualnie, wielokrotnie 

spotykali się z nimi,  

by wyjaśniać wizję Wiary  

i Światła i motywować ich do 

regularnego uczestnictwa  

w programach.  

Przede wszystkim dziękuję 

Bogu za ofiarowanie mi serca  

i rozumu dla zrozumienia,  

że istnieje potrzeba na  

tą konkretną działalność,  

oraz za trzymanie wysoko 

mojego morale w czasie, gdy 

czułem, że te wysiłki nigdy nie 

zaowocują. Przyjaciele  

w Wierze są źródłem 

niezmiernej siły – mam nadzieję 

i modlę się, by każdy, kto stara 

się zbudować taką wspólnotę 

gdziekolwiek  

na świecie, miał tak oddane 

osoby u swego boku.  

 

 
Chociaż wspólnoty  

w Hyderabad powstały 

stosunkowo niedawno,  

to już widzę przemianę. Rodzice 

i rodziny mają  

w swych oczach iskrę,  

której wcześniej brakowało.  

Mogą zobaczyć, że Kościół  

i jego różne komisje pracują 

ręka w rękę, by zająć się ich 

problemami i potrzebami.  

Oni nie oczekują wiele, jedynie 

odrobinę miłości i zrozumienia. 

Oni chcą empatii, a nie litości  

i to właśnie to daje im Wiara  

i Światło. Widzę dzieci, które są 

odrobinę mniej niespokojne  

i wzburzone, oraz ich rodziców, 

będących bardziej w pokoju  

z samymi sobą i ze swoim 

światem. Widzę również 

przemianę w osobach 

wspierających tę inicjatywę, 

którzy pomimo własnych 

zobowiązań i problemów  

są zawsze gotowi,  

by organizować, wykonywać  

i ułatwiać tę działalność.  

Czuję, że poprzez tę pracę 

wzrastają duchowo i odnajdują 

więcej pokoju oraz, co ważne, 

widzę jedność pośród różnych 

pracowników instytucji 

kościelnych, będącą efektem 

wspólnego gromadzenia się,  

by wspierać te starania.  

To są wciąż początki; to trudna 

praca i będą rozczarowania, 

głęboki smutek i frustracja,  

ale modlę się, byśmy wszyscy 

razem i każdy z osobna znaleźli 

siłę i motywację w Piśmie 

Świętym i zapamiętali 

wzbogacające doświadczenia, 

które z pewnością pojawią się 

na naszej drodze, tak jak 

walczymy, by pomagać tym,  

o których nasze społeczeństwo 

tak często zapomina i odsuwa 

poza margines, a których Bóg 

nigdy nie lekceważy.  

„W czynieniu dobrze  

nie ustawajmy, bo gdy pora 

nadejdzie, będziemy zbierać 

plony, o ile w pracy  

nie ustaniemy.” (Ga 6,9)  

O. Samson Shukardin  

Kapelan Krajowy  

 
Biskup Rodriguez błogosławi  
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Międzynarodowa sesja formacyjna, sezon 1, epizod 7: Winnipeg 

 
 

Po Hong Kongu, Sao Paulo, 

Zembrzycach, Limie, Ciney  

i Aleksandrii, na siódmą sesję 

karawana międzynarodowej 

formacji zatrzymała się  

w Winnipeg w Kanadzie. 

Spotkaliśmy się w grupie 21 

osób z Prowincji Kanady 

Zachodniej, oraz Wschodu  

i Zachodu Stanów 

Zjednoczonych, aby zajaśnieć 

jak gwiazdy we wszechświecie. 

W naszej grupie miałam 

ogromną przyjemność spotkania 

Maureen O’Reilly, która była 

międzynarodową koordynatorką 

od 1990 do 2002; dużo 

rozmawiałyśmy o tej wspaniałej 

misji! 

Formacja odbyła się w 

budynkach Mennonickiego 

Uniwersytetu Kanadyjskiego 

(Canadian Mennonite 

University - CMU) w dniach od 

29 lipca do 3 sierpnia. Wszyscy 

uczestnicy okazali ogromny 

entuzjazm i wykazywali 

wyraźne zainteresowanie 

wszystkim, co zostało  

im zaproponowane: tożsamość  

i misja, towarzyszenie, 

rozeznanie, rola kapelanów, 

ekumenizm, finanse, informacje 

na temat międzynarodowej 

rodziny i misji ruchu Wiara  

i Światło. 

 

 

 

Byliśmy zachwyceni mając 

wśród nas Oliwię i Lauren, dwie 

młode działaczki z katolickiego 

uniwersytetu w Waszyngtonie: 

wniosły one radość i świeżość  

i wcale nie były onieśmielone  

publicznością, której wiek był 

raczej dojrzały … Był z nami 

także Micheal, osoba  

z upośledzeniem 

intelektualnym: był on bardzo 

zaangażowany i wniósł wiele 

realizmu do naszej formacji. 

 
Warsztaty: Oliwia towarzyszy Fredowi 

Formacja ta była ogromnym 

sukcesem: gdy nadszedł czas 

oceny, każdy był w stanie 

wskazać, jak wiele to spotkanie 

mu dało, wyjeżdżał z nowym 

zapałem do szerzenia idei ruchu 

Wiara i Światło w swojej 

prowincji,  a obawy,  

że zabraknie dynamizmu, 

rozpierzchły się. W swojej 

prezentacji na temat rozeznania, 

Tim Buckley powiedział: 

„Dobre rozeznanie mierzone 

jest owocami, jakie przynosi”; 

jestem pewna, że ta formacja 

przyniesie wiele owoców,  

co potwierdzają także 

pozytywne oceny! 

 

 

Ostatniego wieczoru  jedna  

z wspólnot z Winnipeg ugościła 

nas, organizując dla nas grilla  

i taką ucztę, jaka może mieć 

miejsce tylko w ruchu Wiara  

i Światło! Było mnóstwo 

śpiewów i śmiechu, prawdziwa 

radość! 

Ogromne podziękowania dla 

zespołu formacyjnego (Clauda  

i Denise, Tima i Marii-Cecilii), 

dla Jane i Rona, którzy tam na 

miejscu odgrywali kluczową 

rolę w formacji, i dla Freda, 

który był koordynatorem. 

Przed nami jeszcze tylko jedno 

spotkanie: będzie ono miało 

miejsce w Salamance  

w grudniu. Wezmą w nim 

udział trzy prowincje  

z Półwyspu Iberyjskiego! 

Koniecznie więc należy 

pomyśleć o planie na sezon 2! 
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Aby współpracować z „Żagle na maszt!” wyślij nam sprawozdania ze zgromadzeń, spotkań, sesji, zdjęcia… Przyślij 

nam wiadomości dotyczące wspólnot, którym towarzyszysz… 

 



 

Kilka spotkań w Libanie 

 

 

 

Całkiem przypadkowo,  

w sanktuarium Matki Boskiej 

Libańskiej spotkaliśmy Siostrę 

Hodę, która należała  

do wspomnieniami zawsze daje 

dużo radości! To prawda,  

że przyjaźnie zawarte w ruchu 

Wiara i Światło trwają 

wiecznie! 

 

Poza kilkoma spotkaniami Rady 

Zarządzającej i Zespołu 

opracowującego Drogowskazy, 

które odbyły się w Bejrucie  

od 7 do 12 października 

zeszłego roku, mieliśmy okazję 

spotkać kilkoro przyjaciół  

z ruchu Wiara i Światło. Jest to 

zawsze ogromną przyjemnością 

zobaczyć ludzi, którzy w swoich 

wspólnotach wprowadzają  

w czyn to, co zostało dla nich 

przygotowane, i co czyni ich 

życie tak pięknym, jak to tylko 

możliwe.) 

Spotkaliśmy Carlę, 

koordynatorkę prowincji ILA 

Trinity (Północny Liban, Iran  

i Armenia) i Ritę, 

koordynatorkę prowincji 

Południowy Liban i Jordania. 

Obu towarzyszyły delegacje  

z ich prowincji. Dużo 

dyskutowaliśmy i one podzieliły 

się z nami swoimi 

doświadczeniami z odbytych 

pielgrzymek. Carla była 

zadowolona ze wspaniałej 

pielgrzymki do Ras Baalbeck, 

która miała miejsce pod koniec 

sierpnia. Wzięło w niej udział 

wiele wspólnot z Prowincji 

(chociaż nie mógł uczestniczyć 

w niej nikt z Iranu) oraz 

delegacje z Egiptu i Włoch. 

Wspaniale świętowano  

w obecności patriarchy i kilku 

biskupów. Pielgrzymi spotkali 

się z nadzwyczajnym 

przyjęciem ze strony lokalnej 

społeczności, która zaprosiła 

wszystkich „Posłańców radości” 

na obiad…   

 

 

Zdaje się, że wszystko prowadzi 

ku temu, by powstała nowa 

wspólnota!  

Rita nie była tak zadowolona, 

gdyż planowana przez nią  

w 2011 roku pielgrzymka do 

miejsca chrztu Pana Jezusa  

w Jordanii (wybrali to miejsce, 

aby lepiej wesprzeć miejscową 

wspólnotę) nie mogła dojść  

do skutku. Stało się to na 

początku zamieszek w Syrii  

i autokary, które musiałyby 

przejeżdżać przez ten kraj,  

nie posiadały koniecznych 

upoważnień… 

 
Mieliśmy możliwość 

zobaczenia się ze wspólnotą 

Świętego Jana Chrzciciela  

w Bejrucie! Cała wspólnota 

oczekiwała nas w kościele i tam 

odbyło się wspaniałe spotkanie 

z pantomimą, piosenkami, 

tańcami i modlitwami. 

Wymieniliśmy się upominkami 

i ze wszystkich twarzy biła 

prawdziwa radość! 

Jednakże, kilka dni po naszym 

wyjeździe, w tej dzielnicy miał 

miejsce okropny atak, wielu 

ludzi zostało zabitych  

lub rannych … 

 

 

Na koniec, jeden z naszych 

syryjskich przyjaciół przyszedł 

do nas, żeby porozmawiać  

o sytuacji wspólnot Wiary  

i Światła w jego kraju … 

Słuchaliśmy go uważnie, pełni 

emocji, gdy on opowiadał nam 

o tym, co się dzieje w jego 

kraju, i każdy z nas dostrzegał 

ogromną rozbieżność  

w stosunku do tego,  

co przekazują nam media… 

Wspólnoty nadal spotykają się 

tak często, jak tylko mogą. 

Jedna ze wspólnot musiała 

zakończyć działalność, a jej 

niepełnosprawni członkowie 

zostali przygarnięci przez 

wspólnotę w innym mieście.  

Jej członkowie robią wszystko 

co w ich mocy, żeby osoby 

niepełnosprawne jak najmniej 

ucierpiały przez tę 

przeprowadzkę. W miejscach, 

gdzie nadal trwa ciężka walka, 

niektórzy ludzie muszą często 

szukać schronienia  

w piwnicach… Wszyscy mają 

nadzieję, że niedługo powróci 

spokój i nikt nie chce opuszczać 

Syrii, która nadal jest ich 

krajem. Wiele daje solidarność, 

a pieniądze, które wysłaliśmy, 

zostały spożytkowane na pomoc 

osobom niepełnosprawnym, 

które zostały wysiedlone…  

Z ciężkimi sercami żegnaliśmy 

naszego syryjskiego przyjaciela, 

który powracał do swojego 

kraju… 
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Witaj w międzynarodowej rodzinie! 

Nowa wspólnota 

 
Wspólnota „Cris de joie” 

Wspólnota z Cayenne  

w Gujanie Francuskiej jest 

wyizolowaną wspólnotą, 

pozostająca poza jakąkolwiek 

prowincją co jest efektem tego, 

że sprawa ich uznania dotarła  

do rady zarządzającej. 

Wspólnota istnieje od czterech 

lat. Zeszłego lipca, Loic  

i Isabela Laine, byli 

prowincjonalni, odwiedzili 

Gujane z powodów rodzinnych  

i również odwiedzili wspólnotę. 

Ankiety, „Aby lepiej  

się poznać” zostały wypełnione 

i przekazane do rady 

zarządzającej wraz z prośbą  

o uznanie. Byliśmy 

zaniepokojenie, w jaki sposób 

miałaby być prowadzona  

ta wspólnota. Jest ważne,  

aby być rozważnym i mądrym, 

aby zapewnić, że nikt  

we wspólnocie nie pozostanie 

wyizolowany i bez kontaktu… 

Następnego lata, wspólnota 

„Cris de Joie” będzie 

kluczowym przystankiem  

po drodze do Rio gdzie 

odbędzie się Światowy Dzień 

Młodych, Biskup Cayenne 

poprosił tymczasowego 

koordynatora Stefanie 

Amaranthe, aby wspólnota 

ugościła wszystkich młodych 

podróżujących do sąsiedniej 

Brazylii.. 

11 października 2012, Ghislain 

oświadczył w mailu,  

że wspólnota „Cris de 

joie”(Okrzyki radości) będzie 

teraz mogła krzyczeć z radości 

gdyż stała się częścią światowej 

rodziny WiŚ!!! Witamy! Jestem 

bardzo szczęśliwy mogąc was 

powitać! W szczególności 

chciałbym podziękować Loic  

i Isabelli, którzy poświęcili swój 

czas, aby udać się do was, 

zdjęcia, które mi przysłali 

pokazałem na spotkaniu RZ, 

wszyscy byli szczęśliwi móc 

oglądać uśmiechnięte twarze 

osób niepełnosprawnych ich 

rodziców i waszych! 

 
Stéfanie Amaranthe 

W niedzielę 21 października,  

z dumą mogliśmy ubrać nasze 

pistacjowo zielone koszulki, kolor 

nadziei, z świeżutko 

wydrukowanym logo 

międzynarodowej rodzinny  

i misji w Gujanie: „Boże daj nam 

radość kochania”. W tym roku 

jesteśmy zaproszeni, aby zostać 

„rybakami ludzi”. Dlatego 

zdecydowaliśmy się pokazać, 

jakimi jesteśmy cudami w całym 

naszym regionie oraz pomóc 

naszym braciom i siostrą, aby 

odkryli te same dary Ducha Św., 

które są w nas: cierpliwość, 

uprzejmość, pokój i akceptacja nas 

samych pośród innych. 

 
Nasze plany? W najbliższym czasie 

chcemy brać udział w jak 

największej liczbie wydarzeń  

w naszej diecezji, włączając  

w to tydzień misyjny ŚDM  

w lipcu 2013r. W dłuższym okresie 

chcielibyśmy dać więcej naszej 

wymarzonej większej rodzinie, aby 

stworzyć dwie kolejne wspólnoty w 

Gujanie, aby nasz koordynator 

międzynarodowy mógł nas 

odwiedzić i zorganizować 

prowincje Karaibską  

z Martyniką i innymi regionami 

należącymi do WiŚ. Pamiętaj:  

„Z Bogiem nic nie jest 

niemożliwe”(LK 1,37) Więc zaufaj 

mu a On cię wysłucha (Ps. 27).  

 Stefanie  

Nowa Prowincja 

Rada zarządzająca podczas 

spotkania w październiku 2012 

oficjalnie rozpoznała Szwajcarie  

i Francuską Jurę, jako prowincje. 

 
Pielgryzmka do St.Maurice 

Kilka dni później, wspólnoty  

z prowincji spotkały się i wybrały 

dla nowej prowincji piękną nazwę 

„Góry i doliny bez granic” 

skomponowali piosenkę, która ma 

ich prowadzić (można ją znaleźć  

na blogu koordynatora 

międzynarodowego  

http://fli-afoi.blogspot.fr/)  

Z całym sercem, witamy was nasi 

drodzy przyjaciele! 
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Lucas odszedł do nieba 

 
Lucas i jego matka 

16 lat temu wolontariusz  

z fundacji spotkał Lucasa  

w szpitalu, oczekującego adopcji. 

Ta kobieta usłyszała jego wołanie  

i wzięła go do domu, aby żył wraz 

z jej rodziną. Nie była to łatwa 

droga, w czasie dojrzewania Lucas 

stał się agresywny i nie było łatwo 

z nim żyć… Po tym jak ze względu 

na swoją agresywność i inne 

schorzenia Lucas został 

umieszczony w szpitalu, udało mu 

się wyjść na prostą, i przeżyć swój 

ostatni rok w szczęściu, w dobrym 

zdrowiu i dając dużo pokoju  

i miłości swojej mamie.  

To skłoniło mnie do zastanowienia 

się nad tym, co mówił Jean Vanier:  

„Rodzice nie wybierają swoich 

upośledzonych dzieci,  

ale przyjaciół, tak”… Ta kobieta 

wybrała, aby być jego matką! 

Myślę, że on jest już w niebie  

i proszę go, aby modlił się za swoją 

mamę.  

Ximena Alemparte 

 Wice Koordynator Chile 

  

Cóż za piękne dziecko! 

Simeon urodził się 8 września, 

Thierry’emu (wice 

koordynatorowi francuskiej 

prowincji Rhone Azur) i Aude-

Marie Calmant. Jego rodzice są 

jego „Fanami”… i my również! 

 

 

Wszystkiego najlepszego 

Lucas! 

To było 20 lat temu, kiedy 

pediatra powiedział nam,  

że Lucas nie będzie ani chodził 

ani mówił. Spójrzcie na niego 

teraz! 

 
 

Musimy uczcić jego urodziny 

przede wszystkim z jego 

przyjaciółmi z Wiary  

i Światła… 

Judex i Marie-France Violette 

Koordynatorzy Tęczowej 

prowincji 

 

Do widzenia, Abouna Daoud! 

 
Przygotowania do spotkania RZ 

zaplanowanego na 7 

października w Harissa były  

w toku, dokumenty i torby były 

spakowane. Wszystko również 

było gotowe na spotkanie grupy 

Drogowskazów 2013-2014, 

które miało nastąpić po 

spotkaniu: Hoda zaprosiła 

wspaniały zespół, do którego 

kapelan prowincji Liban-

Jordania miał się dołączyć… 

Projekt miał się wspaniale 

rozpocząć! Przed wyjazdem 

Hoda napisał do nas: 

„Widziałem go w środę szpitalu. 

Zapytał mnie o nowości  

w Drogowskazach: Spytałem go 

czy czytał medytacje. 

Powiedział, że nie, że był  

w szpitalu od 17 dni… 

Spędziłem ten czas na 

modlitwie i medytacji. 

Wychodził ze szpitala w Sobotę 

i obiecał, że dołączy do nas  

w Harissa, jeśli wszystko będzie 

w porządku”. 

I wtedy, wieczór przed naszą 

podróżą do Libanu. Ojciec 

Daoud przechytrzył nas… 

Opuścił nas, „aby spotkać się ze 

swoim Ojcem i naszym 

Ojcem”… Niestety przybyliśmy 

za późno na mszę pogrzebową 

w katedrze św. Jerzego  

w Bejrucie, według artykułu  

z 9 października w gazecie 

„L’Orient Le Jour” ta msza była 

„spektakularna”.  Ci, którzy 

uczestniczyli byli w stanie dać 

nam więcej szczegółów tej 

bardzo poruszającej 

ceremonii… Jak na przykład, 

wyniesienie trumny w długiej 

procesji, podczas której 

dotknęła ołtarza, jakby ołtarz 

chciał się opłakać bardzo 

dobrego przyjaciela.  

Spotkałem ojca Daoud kila razy 

podczas spotkań 

międzynarodowych w Rzymie, 

Madrycie i Libanie, włącznie  

z moją ostatnią wizytą w 2009r. 

Pamiętam czuwanie modlitewne 

w namiocie w Madrycie,  

tuż przed tym jak Libańczycy 

mieli wracać do domu, bali się  

o los swoich krewnych  

i rodaków, którzy byli pod 

bombardowaniem wrogich 

 
Spotkanie w Madrycie 2006 

 Izraelczyków. Wszyscy, którzy 

uczestniczyli tego wieczoru  

w modlitwie wciąż wspominają 

to wydarzenie z silnymi 

emocjami. Pamiętam wieczór 

spędzony w Bejrucie w marcu  
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2009r., byliśmy z nim w 

restauracji, a później 

spacerowaliśmy po mieście. 

Zawsze potrzebował kogoś, kto 

wziąłby go pod rękę, gdyż sam 

prawie nic nie widział, i 

wspominam to, że zawsze 

bawiło mnie to, że ksiądz, który 

jest dobrym przewodnikiem, 

sam zawsze potrzebował kogoś 

by mu przewodził(prowadził)! 

W dniu jego śmierci ewangelia 

(Lk 10, 17-24) mówiła o 

powrocie 72 uczniów i był to 

bardzo odpowiedni fragment 

nawiązujący do powrotu ojca 

Daoud do Nieba. Uczniowie 

wrócili do Jezusa „napełnieni 

radością”. Jestem pewien, że on 

teraz też jest „napełniony 

radością”! I gdy Jezus 

powiedział „Cieszcie się, gdyż 

wasze imiona zapisane są w 

Niebie”. Uważam, że my 

również możemy się radować 

gdyż imię ojca Daoud jest w 

Niebie zapisane wielkimi 

literami! Jak mówił Jezus „To, 

co ukryłeś przed mądrymi i 

uczonymi odkryłeś przed 

najmniejszymi?” Tak, misja 

zespołu Drogowskazów, tak jak 

nauczał nas ojciec Daoud jest, 

aby słuchać najmniejszych, bo 

to oni są naszymi panami! On 

wciąż pozostanie częścią 

zespołu w dość specyficzny 

sposób, wszak będzie czuwał 

nad nami z góry i motywował 

do dalszej pracy… Będzie 

jeszcze wiele wspaniałych i 

dobrych owoców. Tematem 

Drogowskazów będzie: 

„Kontynuuj przygodę!” 

Ojciec Daoud, zawsze będziesz 

przy nas w tej pięknej 

przygodzie Wiary i Świtał! 

Dzięki Ci!! 

 

 

 

 

 

Specjalny numer Światło i Cienie,  
z okazji 40-lecia Wiary i Światła 

 

Wszyscy znacie magazyn Światło i Cienie stworzony w 1968 
przez Marie-Hélène Mathieu i grupę rodziców, aby przybliżyć 
do siebie rodziny dotknięte różnymi rodzajami 
niepełnosprawności. 
 

Od początku, „Światło i Cienie” miało stronny zarezerwowane 
specjalnie dla Wiary i Światła oraz specjalne wydania z okazji 
dużych międzynarodowych pielgrzymek do Lourdes w 1971, 
Rzym w 1975 i Lourdes w 1981, 1991 i 2001. 
 
A więc magazyn kontynuuje tradycję: specjalny numer z okazji 
40-lecia Wiary i Światła ukarze się 2 lutego 2013r. 52 strony (z 
załącznikiem 12 stron zdjęci) sprawozdań, świadectw, słowa 
założycieli, spostrzeżenia z zewnątrz na przesłanie Wiary i 
Światła…  

Numer zostanie przetłumaczony na Angielski i Hiszpański i będzie dostępny w czasie 
spotkania w Leeds.  
 
Zamówić można przez:  
Stronę internetową : http://www.och.asso.fr/ albo email : ombresetlumiere@och.asso.fr 
Cena za numer specjalny wynosi 18 euro. 
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Lynn Williams 

Olimpijski płomień 

Ten rok był rokiem igrzysk 

olimpijskich i od 27 lipca oczy 

całego świata były zwrócone na 

Londyn, kiedy to ostatni 

uczestnik sztafety niosącej 

olimpijski płomień, zapalił 

znicz na stadionie olimpijskim. 

Ten płomień został zapalony w 

Olimpii i ponad 8000 ludzi 

przekazywało go w sztafecie, 

przemierzając dystans 12.875 

km w ciągu 70 dni, począwszy 

od 19 maja - dnia jego 

przybycia do Zjednoczonego 

Królestwa. 

Dwoje pośród nich zwracają 

naszą uwagę... Lynn Williams i 

Phil Marshall. Lynn niosła 

pochodnię 19, a Phill 24 

czerwca! 

 

Ann Emmott z entuzjamem 

relacjonuje: 

"Dwoje ludzi z Wiary i Światła 

(UK North): Lynn ze wspólnoty 

Wiara i Światło w Keighley oraz 

Phill Marshall z centralnej 

wspólnoty Leeds, zostali 

wybrani by nieść olimpijską 

pochodnię. Jesteśmy z Was tak 

bardzo dumni! Bec i ja byliśmy 

na żywo w telewizji!!! A potem 

herbata i ciastka! Wow, co za 

poranek!!! Tak, to jest życie!"  
Ann Emmott, Koordynator 

prowincji UK North. 

Dobra robota MWiŚ! 

Zobaczyłam na Facebooku, że 

Corinne umieściła w sieci list od 

Jean Vanier'a. Zaciekawiona 

przeczytałam ten długi i piękny 

list. Następnie 

"przespacerowałam się" na 

Waszą stronę internetową. 

Oczywiście wiedziałam o niej, 

ale nigdy nie znalazłam czasu 

by ją przejrzeć. Chciałam 

pogratulować Wam, ponieważ 

jest bardzo przejrzysta, łatwa w 

nawigacji i czytaniu! 

Armelle Derouvroy 

Wycieczka Alain'a 

hydroplanem. 

Zdjęcie zrobione w dzień w 

którym Alain udał się w swoim 

wózku na wycieczkę 

hydroplanem!  

Stéphane Vacher  

Koordynator prowincji Francja 

Rhône Azur 

 

 

Sângeorgiu de Mureş 

29 września trzynaście wspólnot 

"Hit es Feny" z Transylwanii, 

udało się na pielgrzymkę do 

Sângeorgiu de Mureş. Było nas 

176 osób z 11 różnych miast. 

Uczestniczyliśmy w bardzo 

pięknej, ekumenicznej 

ceremonii z Ojcem Lajos i 

Eriką, kapelanem prowincji 

Danube. Ściskam Was 

wszystkich! 

Agi Simó 

 

 

Piękna dynia! 

Wspólnota "Strumienie życia" z 

Ottawy zebrała się w zeszłym 

tygodniu. Przyjaciel z naszej 

wspólnoty, David Carson, zrobił 

piękną dynię z logiem Wiary i 

Życia.  

 

Zarówno artysta Dawid, jak i 

trzymający dynię Brent, byli na 

pielgrzymce w Winnipeg w 

sierpniu. 

Carole Coulombe 

Vice-koordynator prowincji 

Lourdes pod wodą 

 

 

To było wielkie przeżycie 

zobaczyć moc wody... To było 

bardzo gwałtowne! To była 

naprawdę grota w najniższym 

punkcie. W sobotę już nie było 

widać ołtarza. Dzisiaj jest dzień 

rozrachunku przeprowadzanego 

z ekspertami byłymi i 

obecnymi! Kwatery główne 

OCH są nieco wyżej i nic nie 

zamokło, fiu! Po 5-dniowym 

zamknięciu, Msze Święte znów 

się rozpoczynają w grocie o 6 

rano. 

Anne Jarneau, OCH Lourdes 
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Za mniej niż rok, od soboty 20 do 

soboty 27 lipca 2013 roku, w Leeds 

odbędzie się międzynarodowe 

spotkanie   

i Zgromadzenie Ogólne 250 

delegatów ze wszystkich prowincji. 

Przyjmie ich Zachodnia Prowincja 

Zjednoczonego Królestwa. 

 
 

Podczas tego tygodnia, pod hasłem 

„Powołani do przynoszenia 

owoców”, zorganizowane zostanie 

wielkie, odświętne spotkanie 

wspólnoty, na którym będzie miało 

miejsce zgromadzenie ogólne, 

podczas którego delegaci z 

poszczególnych prowincji 

poddadzą pod głosowanie 

priorytety na lata 2013-2018. 

Zostanie także wybrany 

koordynator i członkowie Rady 

Zarządzającej. 

 

Czynione są już refleksje nad oceną 

okresu 2008-2013  

i priorytetami na lata 2013-2018… 

Biuletyn dotyczący spotkania 

„Leeds 2013” zostanie przesłany 

koordynatorom prowincji na 

dotychczasowych zasadach, tak 

żeby mogli dobrze się 

przygotować. 
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List do przyjaciół z Ruchu Wiara i Światło 

Potrzebujemy was 

żeby zgromadzić delegacje z wszystkich prowincji 

Drodzy Przyjaciele, 

Wiara i Światło wychodzi naprzeciw podstawowej potrzebie uznania i szacunku wobec 

osób z niepełnosprawnością umysłową. Na pięciu kontynentach mamy prawie 1500 

wspólnot, w 80 krajach z 38 różnymi językami. Dwie trzecie z tych krajów stoi w obliczu 

wielkich trudności ekonomicznych lub niestabilności politycznej. 

Od kilku miesięcy przygotowujemy się na wielkie wydarzenie roku 2013 - kolejne 

Międzynarodowe Spotkanie Wiary i Światła, które ma się odbyć między 20 a 28 lipca w 

Leeds. Zgromadzi ono ludzi z niepełnosprawnością intelektualną i ponad 200 delegatów z 

całego świata.  

Zadanie koordynatora jest ważne i  zarazem trudne. Wymaga ono naszego wsparcia. 

Spotkania międzynarodowe mają miejsce co pięć lat i są szczególnym czasem dzielenia się 

doświadczeniami, nabywania i wzmacniania umiejętności życiowych, poszukiwania 

lepszych rozwiązań, żeby ludzie niepełnosprawni mogli rozwijać się na każdym poziomie 

ich życia: ciała, serca i ducha,  żeby ich rodziny nie czuły się już samotne i mogły znaleźć 

nadzieję oraz żeby ich przyjaciele, szczególnie ludzie młodzi, mogli odkryć radość więzi z 

tymi, którzy są najbardziej bezradni i bezbronni. 

Bardzo ważne jest to, żeby w spotkaniu uczestniczyli delegaci ze wszystkich krajów, 

zaczynając od tych, którzy mają największe trudności i tych, którzy są najbardziej 

odizolowani. Wiele krajów jest zbyt biednych, żeby pokryć całkowity koszt udziału ich 

delegatów w tym spotkaniu. Wiele wspólnot na całym świecie musiało pracować, wykazać 

się inicjatywą i zapałem w gromadzeniu środków, które pozwoliłyby delegatom z Afryki, 

Azji, Europy Wschodniej, Środkowego Wschodu, Ameryki Środkowej i Południowej 

uczestniczyć w tym międzynarodowym spotkaniu. Ale to i tak o wiele za mało. Wciąż 

potrzebujemy 100 000 euro. 

Dlatego też zwracamy się do Was z ufnością i nadzieją, że możecie pomóc nam sprostać 

temu wyzwaniu.  

W imieniu wszystkich chcemy z całego serca podziękować Wam za Wasze wsparcie i 

modlitwy. 

 

                       
Henri Major                                                   Marie-Hélène Mathiew 

Prezydent                                                              Założyciel 

http://www.faithandlight.org/don-en-ligne/don 



 

To jest wielka przyjemność móc wysyłać ten 

wielki czek z darów otrzymanych podczas 

pielgrzymki do Św. Anny d’Auray. Chcielibyśmy, 

aby była przeznaczona dla tych prowincji, które 

mają problem z organizacją pielgrzymki. 

Dziękujemy wam za wspaniały pomysł i inicjatywę 

pielgrzymkową, która rozbłysła fajerwerkami, aby 

świętować 40-lecie! Zmusiliście nas abyśmy 

przezwyciężyli sami siebie… To, czego 

doświadczyliśmy przerasta to, co byliśmy wstanie 

przewidzieć i jest świadectwem działalności Ducha 

świętego w sercach Wiary i Światła!  

Z całą naszą przyjaźnią 
Anne, Annick, Armelle, Cathy, Christine  

Yolande and Philippe, Marine and Gildas,  

Thérèse and Jean Claude, Marie Yvonne and Michel,  

Brother Cyrille (Prowincja Francja Zachodnia) 

 

Za przyzwoleniem wszystkich, Dziękujemy! 

 

  

 
Redaktor naczelny: Ghislain du Chéné – układ i edytowanie: Corinne Chatain 
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Projekty do wsparcia w najbliższym czasie  

 Zgromadzenie prowincji „Jezus, światłem 
And” (Peru, Chile, Kolumbia, Ekwador) 
Styczeń 2013r. 

 Spotkanie rady prowincji „Koziorożec 
Afryka” (Zimbabwe, DRK Lubumbashi, RPA, 
Zambia) Luty 2013r. 

 Zgromadzenie prowincji „Egipt Północ i 
Sudan” oraz „Egipt Południe i Kuwejt” 
czerwiec 2013r. 

 

 

 

 

       
       Chcesz ofiarować wsparcie finansowe? 

W kilku krajach WiŚ jest rozpoznana i zarejestrowana jako organizacja 
charytatywna. 
We Francji, możesz być upoważniony do odpisu podatkowego od 
każdej dotacji lokalnej. Dowiedz się więcej u swojej prowincji. 
Dotacje online www.faithandlight.org 

Plan międzynarodowy 

1-2 Grudnia: Spotkanie nominacyjne i  grup koordynujących prowincje francuskie w Lyonie. 
 
6-9 Grudnia: Międzynarodowa formacja w Salamance, Hiszpania. 
 
11-13 Stycznia: „Morza i Wulkany” (Włochy południowe) spotkanie prowincjonalne w Neapolu. 
 
11-13 Stycznia: „Jezus, Światło And” Zgromadzenie prowincji w Limie, Peru. 
 
19-20 Stycznia: Spotkanie koordynatorów dla 9 francuskich prowincji oraz zgromadzenie  
Francuskiego Stowarzyszenia WiŚ w Lyonie. 
 
26-27 Stycznia: „Luzitania” zgromadzenie prowincji w Porto, Portugalia. 
 
2 Lutego: Uczta Światła, świętowanie przez prowincję „Paris et le Levant” w Bazylice Saint Denis. 
 
10-11 Lutego: Formacja francuskich wspólnot i prowincjonalnych kapłanów w Paryżu. 

 

http://www.faithandlight.org/

