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K 
ochana Rodzino Wiary i Światła,  
Bardzo niedawno doświadczyliśmy 
śmierci naszego drogiego Jeana. Po 90 

latach życia Jean poszedł w ramiona Boga, Ojca i 
Matki, na zawsze, na świętowanie, które nigdy się 
nie skończy i do którego wszyscy jesteśmy 
zaproszeni, aby wziąć w nim kiedyś udział. 
 To wydarzenie miało miejsce podczas 
Wielkanocy, kiedy zostaliśmy zaproszeni do to-
warzyszenia Jezusowi w męce i śmierci. Tak, Bóg 
zmartwychwstał! I od tego czasu ci z nas, którzy 
idą za Jezusem, mają nową nadzieję: śmierć nie 
jest końcem, ale początkiem nowego życia. Bóg 
kocha nas ponad naszą własną śmierć, ponad 
nasze własne istnienie. 
 Może nas smucić śmierć Jeana, śmierć 
ukochanej osoby, przyjaciela… Możemy sobie 
wyobrazić, że tak samo było z uczniami Jezusa, 
kiedy został On osądzony, a następnie skazany 
na śmierć na krzyżu. Możemy myśleć o ich 
odczuciach, czyniąc je własnymi: lęk przed 
prześladowaniami i krzyżem, niepewność co do 
przyszłości, poczucie samotności, porzucenia, 
stresu, bezduszności, dystansu do Boga… 
 Możemy sobie wyobrazić ogromną radość, 
jaką odczuli Jego uczniowie, gdy zaczęli 
doświadczać zmartwychwstania Jezusa: przede 
wszystkim Jego Matka, która była pierwszym 
świadkiem tego wydarzenia, potem Maria 
Magdalena i inne kobiety, Piotr i Jan, którzy 
widzieli otwarty grób, inni uczniowie, a nawet 
Tomasz, który wkłada palce w rany Jezusa, aby 
uwierzyć. Następnie nowa radość rozprzestrzeniła 
się w sercach wszystkich i odkryli nadzieję, pokój, 
wiarę, której wcześniej nie doświadczyli. To nowe 
życie otworzyło im serca na innych, dawało im 

zapał misyjny, otwierało okna i drzwi, w które 
mogli wejść, mogli udać się do innych miast i 
innych krajów, aby głosić Dobrą Nowinę 
Ewangelii. 
 Jest to coś podobnego do tego, do czego 
nas dzisiaj wezwano. Ten sam Pan, Jezus Chrystus, 
który napełnił życie Jeana i chce wypełnić nasze, 
wciąż puka do drzwi naszych serc. Ten sam Jezus, 
który wezwał Jeana, jest tym, który zaprasza nas 
każdego dnia, abyśmy szli za Nim. Ten sam duch, 
który tchnął w serce Jeana, jest tym, który tchnie 
w nasze.  
 Dlatego ważne jest, aby każdy z nas, 
podobnie jak Jean i uczniowie Jezusa, mógł 
otworzyć serce i pozwolił je wypełnić. I wtedy 
narodzi się nowa radość i nowa nadzieja, nowy 
pokój zapanuje w każdym z nas i we wszystkich 
wspólnotach Wiary i Światła. 
 Czy możemy sobie wyobrazić, co by się 
stało, gdyby pierwsi uczniowie Jezusa zostali 
opanowani przez strach, utopieni w wiecznym 
smutku? Lecz Duch ich zachęcał, ciągle popychał 
do przodu! I tak dalej, przez wieki, aż do dzisiaj. 
Także teraz powinniśmy bardziej niż kiedykolwiek 
zwracać uwagę na tchnienie Ducha, na szept 
słowa Bożego, na pozornie nieznaczące gesty 
zmartwychwstałego Jezusa pośród nas. Ponieważ 
teraz do nas należy wiosłowanie w tej dużej łodzi 
Wiary i Światła i dalsza wiara, że Jezus jest tutaj i 
prowadzi nas. Wygląda na to, że śpi, ale jest tutaj. 
Kiedy nas już nie będzie na ziemi, będą inni, 
którzy będą wiosłować, ci, którzy pójdą za Jezu-
sem, ci, którzy zabiorą się do pracy, ci, którzy 
podniosą żagle! 
 Niech Jean wstawia się za nami. 
 Bądźmy zjednoczeni w Jezusie. 

Początek 
nowego życia  

Od Redakcji 

Raul Izquierdo 
Koordynator Międzynarodowy 



4 

 

Wiadomości międzynarodowe 

Ksiądz Marco 
Bove 

Nowy kapelan międzynarodowy 

 

R 
ada Dyrektorów i Międzynarodowy 
Zespół Koordynujący wybrali ks. Marco 
na spotkaniu w Salamance w marcu 

ubiegłego roku. 
 Ks. Marco jest członkiem Ruchu Wiara i 
Światło we Włoszech od 1983 r. i brał udział 
w wielu zgromadzeniach i spotkaniach między-
narodowych. Pełnił różne obowiązki, a ostatnio 
był krajowym kapelanem Włoch. Znany jest 
z dynamizmu i zamiłowania do Wiary i Światła. 
 Dziękuję za zaufanie – to była jego 
pierwsza reakcja po wyborach. Trochę się boję tej 
nowej odpowiedzialności. Jednak poświęciłem 
czas na modlitwę i rozeznanie, i postanowiłem 
powiedzieć:  „tak”. Jestem pewien, że to Bóg 
ponownie wzywa mnie, abym Mu służył. 
 W imieniu nas wszystkich dziękuję za 
Twoje „tak”! 
   

 

Krótka biografia ks. Marco  
 

 Urodzony w Mediolanie 2 grudnia 1960 r. 
Marco Bove dorastał w parafii San Vittore 
al Corpo w Mediolanie. Święcenia kapłańskie 
przyjął od kardynała Carlo Marii Martiniego 13 
czerwca 1987 r. Był współpracownikiem 
parafii San Vittore Martire w Rho, gdzie 
koordynował pracę chóru oraz dusz-
pasterstwo młodzieży. Dziewięć lat później, 
w seminarium Corso Venezia, zaangażował się 
w towarzyszenie młodym kapłanom przez pięć 
pierwszych lat ich posługi w Mediolanie. 
 W latach 2007–2016 był wikariuszem San 
Nicolao della Flue w Mediolanie i San Lorenzo 
w Monluè, a także kapelanem stowarzyszenia 
„La Grangia di Monluè”, które przyjmuje 
imigrantów z różnych krajów. Był wówczas 
dziekanem Dekanatu Forlanini i prefektem 
regionu wschodniego Mediolanu. Od 2017 r. 
kieruje fundacją „Sacra Famiglia” („Święta 
Rodzina”), która przyjmuje chorych, 
niepełnosprawnych i starszych. 
 Ks. Marco poznał Wiarę i Światło podczas 
pobytu w seminarium. Zaczynał jako 
przyjaciel. Towarzyszył radzie krajowej przez 
kilka lat, jeszcze przed podziałem na pro-
wincje. Od 2009 do 2015 roku był kapelanem 
prowincji „Fiume di Pace” („Rzeka Pokoju”). 
Od 2015 roku był kapelanem krajowym 
włoskiego Stowarzyszenia Wiary i Światła. 
Przyczynił się do uznania wspólnot Wiary i 
Światła przez Konferencję Episkopatu Włoch. 
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Osiem pytań do księdza Marco Bove'a 

 
  Kto przyprowadził Księdza do Wiary i Światła?  

Nie było jednej konkretnej osoby, która przyprowadziłaby mnie do Wiary i Światła oprócz 
Ducha Świętego. Pod koniec pierwszego roku teologii w seminarium mój rektor poprosił 
mnie, abym został na kolejny dzień, ponieważ jakaś grupa przybędzie  na świętowanie… 
Wtedy jeszcze nie wiedziałem o wspólnotach Wiary i Światła z Mediolanu. To była miłość 
od  pierwszego wejrzenia i poprosiłem, abym mógł wziąć udział w życiu wspólnoty 
w następnym roku. W ten sposób rozpocząłem podróż z Wiarą i Światłem. 
Ale była jedna osoba, która sprawiła, że zostałem w Wierze i Świetle, nazywała się Lukrecja. 
Kilka lat przed wstąpieniem do seminarium zgłosiłem się z kilkoma przyjaciółmi do pomocy 
młodej niepełnosprawnej dziewczynie w rehabilitacji (metoda Domana). Później, kiedy 
poznałem Wiarę i Światło, zaprosiłem Lukrecję i jej rodziców do wspólnoty. 
 

  W jakim kraju chciałby Ksiądz założyć Wiarę i Światło? I dlaczego tam?  
Krajem, w którym chciałbym założyć Wiarę i Światło, jest Gwinea Bissau (Afryka 
Zachodnia). Pojechałem tam po raz drugi w lutym na ćwiczenia duchowe z innymi 
misjonarzami. Chciałbym, aby Wiara i Światło narodziła się tam, ponieważ jest to jeden 
z najbiedniejszych krajów w Afryce i… ponieważ nie ma w nim jeszcze wspólnot Wiary 
i Światła, a także dlatego, że wspólnota jest wielkim bogactwem!  
 

  Gdyby Ksiądz musiał wybrać się na pustynię na rok, jaką książkę zabrałby ze sobą, 
wyłączając Biblię?  
Na pustynię zabrałbym wiele książek, ale jedną z najważniejszych dla mnie jest „Każda 
osoba jest historią świętą” Jeana Vaniera. 
 

   Jaka jest główna cecha charakteru Księdza?  
Nie jestem pewien, jaka jest moja główna cecha. Uważam, że każda osoba czytająca ten 
krótki wywiad i znająca mnie udzieliłaby innej odpowiedzi. Myślę, że jestem gościnny… 
 

  Co Ksiądz kocha ponad wszystko?  
To, co kocham ponad wszystko… to góry, psychologia i Biblia! 
 

   Czy ma Ksiądz ulubionego świętego? Dlaczego akurat ten? 
Mój ulubiony święty… jest ich tak wielu! Gdybym miał wybrać jedną osobę, byłby to Karol 
de Foucauld (beatyfikowany w 2005 r., ale jeszcze nie kanonizowany). Kiedy byłem w Algierii i 
odwiedzałem miejsca, w których mieszkał i przeżywał swoje duchowe doświadczenie, wydawał 
mi się idealnym świętym dla naszych czasów. 
 

  Jakie jest motto Księdza?  
Moje motto jest następujące: To nie rozwiązuje problemu, ale pomaga! Dotyczy to wielu 
rzeczy: kieliszek wina, spacer po lesie, świętowanie, uśmiech przyjaciela. Wszystkie te rzeczy 
nie rozwiązują problemu, ale pomagają nam iść dalej! 
 

   Pierwsze słowa Księdza jako kapelana międzynarodowego… 
Pierwsze zdanie Psalmu 119, 105; jest to zdanie, które kardynał Carlo Maria Martini chciał 
mieć wyryte na swoim grobie: „Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej 
ścieżce”. Lubię te słowa, ponieważ wskazują kierunek, mówią, gdzie zawsze możemy znaleźć 
światło, którego potrzebujemy dla siebie i naszych wspólnot.  
 

Życzę wszystkim dobrej drogi! 
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pamiątki - oprócz zdjęć także 
przypinki, zakładki do książek, 
pocztówki, obrazki z modli-
twami, breloczki, magnesy 
na lodówkę, figurki… Najbar-
dziej podobało mi się logo 
Wiary i Światła wypalone 
w kawałku drewna, było 
niesamowite! To był nie tylko 
przedmiot, który przecho-
wujemy jako nasz skarb – to 
były też wszystkie wspomnienia, 
które się z nim łączą. Wszystkie 
te chwile przyjaźni łączyły się 
z wydarzeniami Wiary i Światła. 
 

ŚWIĘTOWANIE I FIESTA  
Po południu zaczęły się gry, 
zabawy i inne atrakcje 
prowadzone przez byłego 

OŻYWCZE WIĘZI PRZYJAŹNI 
Alleluja! Wiara i Światło na Fili-
pinach obchodzi 35. rocznicę 
powstania, gromadząc się 
w  jedności we wspólnocie, 
wracając do korzeni ducho-
wości. Podróż z przeszłości 
do teraźniejszości odbyła się 
pod hasłem „Odnawianie 
przyjaźni po 35 latach Wiary i 
Światła na Filipinach". W spot-
kaniu wzięło udział ponad 
siedemdziesiąt osób.  
 

EUCHARYSTIA  
Wydarzenie odbyło się w sali 
parafialnej San Roque w Man-
daluyong City 3 lutego 2019 r. 
Rozpoczęło się Eucharystią, 
której  przewodniczył ks. Dan 
Sta. Maria, a koncelebrowali 
o. Rolly Agustin (kapelan pro-
wincji „Kolory Azji”), ks. Allen 
Aganon (były kapelan krajowy) i 
o. Celsi Pascual (kapelan 
wspólnoty). W kazaniu ks. Dan 
powiedział: Ci szczególni 
przyjaciele nigdy cię nie 
zapomną. Być może mijaliście 
się czasem, ale oni wciąż o Was 
pamiętają. Jesteśmy żywym 
dowodem, że wspólnota trwa. 
Doprawdy, za każdym razem, 
gdy spotykam  wspólnoty na Fi-
lipinach, nasi niepełnosprawni 
przyjaciele przybiegają do mnie i 
wołają z radością „Ku-
yaaaa…” (Bracie!). Przytulają 
mnie, mówiąc, że nie widzieli 
mnie od dawna. Są najuko-
chańszymi osobami na świecie.  
 

Relacja 

WSPOMNIENIA I WYSTAWA 
Po Mszy założycielka Wiary i 
Światła na Filipinach, Bella 
Feliciano, podała nam wodę 
ze źródła w Grocie Massabielle 
z Sanktuarium Matki Bożej 
z Lourdes. Właściwości źródła 
zostały opisane przez Berna-
dettę Soubirous po objawieniu 
Matki Bożej 25 lutego 1858 r. 
Od tego czasu wiele tysięcy 
pielgrzymów w Lourdes postę-
powało zgodnie z instrukcjami 
Matki Bożej, aby „pić u źródła i 
kąpać się w nim". Ponieważ nie 
możemy udać się do miejsca 
objawienia, Bella przywiozła 
wodę z Lourdes i wlała ją 
do filiżanek, a wszyscy pili 
wodę, aby zostać oczysz-
czonymi. To był bardzo miły i 
uroczysty punkt programu. 
 
Wystawa w holu prezentowała 
różne wspólnoty Wiary i Światła 
z Filipin, pochodzenie ich nazw, 
daty ich założenia, nazwiska i 
zdjęcia obecnych i dawnych 
koordynatorów wspólnot i kilka 
albumów ze zdjęciami. 
Wystawa przypominała 
spotkania międzynarodowe, 
świętowania, spotkania i piel-
grzymki. Uczestnicy zobaczyli 
różne dokumenty, stare i nowe 
Drogowskazy, przewodniki 
pielgrzymkowe, Kartę i Kon-
stytucję, „Żagle na maszt”, 
„Misję i tożsamość”, broszurki 
z różnych spotkań forma-
cyjnych. Widziałem różne 

Filipiny mają 35 lat 

Ks. Dan, ks. Allen, brat Celsi 
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Przedstawiła historię Wiary i 
Światła na Filipinach. Trzeba 
wracać myślą do naszych 
korzeni, abyśmy mogli lepiej 
zobaczyć, co możemy zrobić 
w naszych wspólnotach 
w przyszłości.  
 

KRÓTKA HISTORIA 
Jean Vanier, odwiedzając Małe 
Siostry Jezusa, zainspirował 
małą grupę modlitewną 
pod przewodnictwem Anna-
belle Felicjano do założenia 
pierwszej wspólnoty w kraju. 
W ten sposób w 1984 r. 
w parafii San Roque w 
Mandaluyong City powstała 
wspólnota „Sampaguita” („Tu-
lipany”). Obecnie istnieje 
osiem uznanych wspólnot i 2 
w okresie próbnym. Módlmy 

koordynatora strefy dla Azji 
Południowo-Wschodniej (Gwen-
dolyn Llano) i wicekoordynatora 
prowincji „Colours of Asia” („Ko-
lory Azji”) (Cloyd Villegas). 
Uczestnicy poderwali się 
na nogi. Rodzina Martinez: nasz 
przyjaciel Kuya Nico grał 
na keyboardzie, jego mama 
Judith i jej siostra Andrea 
tańczyły i pokazały nam gesty 
i podskoki do różnych piosenek , 
popularnych w Wierze i Świetle 
na Filipinach. 
„Bóg jest tak dobry, gromadząc 
wszystkich razem, aby modlić 
się, dzielić i świętować miłość i 
przyjaźń Jezusa”. 
O to właśnie chodzi w Wierze i 
Świetle. O tym właśnie mówiła 
była koordynatorka prowincji 
„Kolory Azji”, Mabel Vicaldo. 

się za te wspólnoty, aby ich 
korzenie pogłębiły się, a ich 
gałęzie rozszerzały jeszcze 
bardziej. 
 
Zakończyliśmy ceremonią 
dziękczynienia za wszystkich 
członków, za zaangażowanie 
rodziców, przyjaciół, osób z nie-
pełnosprawnością ; wszystko im 
zawdzięczamy... I dziękujemy 
też bardzo Bogu wszech-
mogącemu za to, że widzi i 
prowadzi nasze wspólnoty, aby 
przyniosły owoce i zawsze były 
posłańcami, zjednoczonymi 
w Nim. 

Cloyd Villegas 
Wicekoordynator prowincji 

 
 
 

Bella i Victor 



8 

 

Ż 
ycie nie zawsze jest 
jasne i szczęśliwe; przy-
jaciele są prawdziwymi 

skarbami danymi nam przez 
Boga i sprawiającymi, że chcemy 
iść naprzód ... 
 Dlatego tak dobrze jest 
spotkać się w Wierze i Świetle, 
gdzie przyjaźń osób 
niepełnosprawnych jest 
autentyczna i gdzie płomień 
jednych pomaga drugim 
odrodzić się. Tak było 
w Arrifanie, niedaleko Porto, 
w Portugalii, gdzie prawie 
wszystkie portugalskie wspól-
noty zgromadziły się, aby 
celebrować Święto Światła i 25-
lecie wspólnoty, która nas 
zaprosiła. 
 To był intensywny dzień. 
Po marszu ulicami i śpiewaniu 
pieśni Wiary i Światła oraz 
wspólnym czasie świętowania, 
zgromadziliśmy się w kościele 
razem ze wspólnotą parafialną. 
 Celebracja eucharys-
tyczna była bardzo piękna. 
Osoba niepełnosprawna z każ-
dej wspólnoty, w towarzystwie 
młodego przyjaciela, wchodziła 
do ciemnego kościoła z płonącą 

Relacja 

Święto Światła w prowincji 
„Luzitana” 

świeczką, przynosząc wszys--
tkim światło. Otrzymane świat-
ło rozjaśniło serca wywołując 
uśmiech na twarzach. Wiara i 
Światło to ludzie niepełno-
sprawni, którzy dają nam 
światło. Doświadczyliśmy tego 
poprzez ten symboliczny gest. 
Mogliśmy razem podziękować 
za ich istnienie, które znacznie 
wzbogaca nasze życie. 
 Dwie osoby niepełno-
sprawne przyjęły Pierwszą 
Komunię w otoczeniu rodzi-
ców, przyjaciół i parafialnej 
grupy katechetycznej. 
 Uroczyste spotkanie 
zakończyło się wspólnym obia-
dem przy muzyce i tańcach. 
W ten sposób wspólnoty 
z prowincji „Luzitana” prze-
żywały Święto Światła. Byliśmy 
jak dzieci; jak mały Jezus 
w ramionach starego Symeona. 
Czuliśmy, że dzięki Wierze i 
Światłu nasze życie przemienia 
się w wielkie obietnice miłości. 
To było takie piękne móc 
widzieć różne płomienie 
świecące tej nocy, zapalające 
w naszych sercach nadzieję i 
miłość Boga Ojca. 

 Dziękuję Ci, Panie, za to, 
że objawiasz się w naj-
mniejszych i najbardziej kru-
chych oraz za Wiarę i Światło. 
Ten Ruch jest dla nas wszystkich 
ogromnym błogosławieństwem, 
znakiem, że Twoja miłość do nas 
jest ogromna!   

 
Rui Melgão  

(Koordynator wspólnoty Matki 
Bożej Fatimskiej, Évora) 

Prowincja składa się z 14 
wspólnot.  
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Ś 
więto Światła w naszej 
prowincji pozwoliło nam 
pogłębić sens tej 

uroczystości. Jest ono 
obchodzone na całym świecie.  

Aby je przygotować, 
razem z ojcem Julio  Dutilh, 
kapelanem prowincji, roz-
ważaliśmy Ewangelię. Byliśmy 
szczęśliwi rozpoznając w każ-
dym zdaniu tekstu św. Łukasza 
(2, 25-39) naszą historię i 
nasze życiorysy, on jako 
przyjaciel i duszpasterz, ja jako 
matka.  

Każde pierworodne 
dziecko płci męskiej będzie 
poświęcone Panu. W Wierze i 
Świetle przeżywamy to poś-
więcenie  naszych dzieci i 
naszych przyjaciół, przy uro-
dzeniu i później w życiu dla 
innych. 
 Wyobrażam sobie, że 
gdy je tracimy, jest to także 
poświęcenie, któremu towa-
rzyszy ból rozłąki...  
 Symeon wziął je w 
ramiona. Wiara i Światło jest 
celebracją uczucia, bliskości, 
uścisku. W chwili narodzin 
wzięliśmy Paula, Marię-Jésus 
czy Fernanditę w nasze 
ramiona, przedstawiliśmy ich, 
„poświęciliśmy” na ołtarzu, 
wielokrotnie.  
 Mówi się, że to także 
dzień świętowania naszego 
powołania i misji. Wierzę,  
że poświęcenie jest rzeczy-

Relacja 

wistością, tajemnicą, do której 
jesteśmy wezwani, aby żyć 
w codzienności w Wierze i 
Świetle. 
 Światło na oświecenie 
pogan i chwałę Ludu Twego, 
Izraela. Symeon ogłasza Chrys-
tusa, widzi to, czego inni nie 
dostrzegają. 
 Nasze dzieci stają się 
Światłem dla wszystkich. Obja-
wiają nam miłość Jezusa dla całej 
ludzkości, są naszymi mistrzami, 
abyśmy nauczyli się kochać. Widzą 
tylko serce.  
 Oto Ten przeznaczony jest 
na upadek i na powstanie wielu 
w Izraelu. A Twoją duszę miecz 
przeniknie. 
 Słowa te, które stają się 
ciałem w Wierze i Świetle, są 
przez nas przeżywane. Symeon 
przybywa, by nas oświecić, 

wzmocnić naszą misję, którą 
jest towarzyszenie sobie na-
wzajem, życie we wspólnocie 
z innymi.  
 Kiedy dawałam świa-
dectwo wobec parafian, 
wydawało mi się, że rodziny 
uczestniczące w tej Eucharystii 
rozumieją nieco lepiej, czym 
jest Wiara i Światło, i ja sama 
także. Jeszcze raz dziękuję 
Jeanowi, Marie-Hélène i 
wspólnotom, które od począt-
ku obchodziły Święto Światła, 
podkreślając jak ważne jest 
przedstawienie dziecka i 
ofiarowanie go. Tak, to nasze 
święto! 
 
 

Tere Ahumada 
Koordynator prowincji 

I w prowincji  
„Jezus, Światło Andów” 
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Czym się karmimy we 
wspólnocie? Jesteśmy wspólno-
tą aktywną czy pasywną? Czy 
coś u nas brzydko pachnie? 
 W sekcji „duchowość” 
dowiedzieliśmy się, że duch jest 
jak powietrze. Nie widzimy go, 
ale on daje nam życie, 
kształtuje nas i kieruje nami jak 
balonami… Następnie w gru-
pach poszerzaliśmy wiedzę 
o ekumenizmie, uczyliśmy się 
tańców, modlitwy zmysłami, 
a także dowiadywaliśmy się 
o złych ideach duchowych, 
które czasem uniemożliwiają 
wzrost wspólnoty. 

P 
odczas weekendu 1-3 
marca koordynatorzy 
ze wspólnot z prowincji 

„Terra et Mare” („Ziemia i 
Morze”; wschodnia Hiszpania) 
spotkali się w opactwie San José 
à Godella (Walencja), by roz-
ważać temat „Jedno serce”. 
Zostaliśmy powitani przez dwie 
wspólnoty z Walencji, „Doble 
Amor” („Podwójna miłość”) i 
„Puerta del Cielo” („Brama do 
Nieba”; w trakcie formacji). 
Mogliśmy dogłębnie przeanali-
zować trzy priorytety, które 
zostały ustalone na Zgroma-
dzeniu Prowincji dwa lata temu: 
poprawić współodpowiedzial-
ność, pogłębić duchowość i 
zwiększyć zaangażowanie wszy-
stkich, szczególnie naszych 
przyjaciół z niepełnospraw-
nością. Blisko 70 osób z nas było 
zaangażowanych w zespołach 
zadaniowych lub pełniło jakieś 
odpowiedzialności we wspólno-
tach. Uczestniczyliśmy w grup-
kach dzielenia, warsztatach, 
wykładach, modlitwie i oczywiś-
cie w świętowaniu. 
 W części dotyczącej 
współodpowiedzialności dwóch 
sympatycznych „lekarzy” wyjaś-
niło nam, że we wspólnocie 
tworzymy jedno serce i 
powinniśmy dbać o nie. 
Zaproponowali przeprowadze-
nie „kontroli kardiologicznej” 
w naszych wspólnotach: jakie 
mamy ciśnienie? Jaką wagę? 

 W części „uczestnictwo” 
zrozumieliśmy, że wziąć 
w czymś udział to znaczy być 
częścią (przynależeć), dawać 
coś z siebie (wnosić) i być 
aktywnym (decydować). 
Zobaczyliśmy 5 sposobów, jak 
pomóc przyjaciołom z niepeł-
nosprawnością WZIĄĆ UDZIAŁ: 
przygotowanie, dostępność, 
relacje, czas i nadzieja. Spośród 
warsztatów w tej sekcji 
mogliśmy wybierać między 
dynamicznymi warsztatami: 
zachęcanie do uczestnictwa, 
dostępność i łatwość czytania, 
kodeks postępowania w Wierze 

Relacja 

Jedno serce 
Spotkanie Pprowincji „Terra et Mare” („Ziemia i Morze”) 
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niepodległości i stanowiskiem 
rządu w Madrycie oraz 
hiszpańskiego społeczeństwa. 
Nieporozumienia, osądy, 
deklaracje… gazety każą nam 
myśleć, że nie możemy się 
porozumieć. Osoby ze wspólnot 
katalońskich mówiły bardzo 
dobrze po hiszpańsku i uczyły 
nas pieśni katalońskich. Co 
ważniejsze, Cristina i Miguel 
wyraźnie pokazali nam, że 
możemy być razem: Cristina 
przemówiła do Miguela w ję-
zyku katalońskim, w tym jakże 
skomplikowanym języku, gdzie 
wymawia się tylko 5 spółgłosek 
i 3 samogłoski…ale rozumieli 
się, razem bawili się, śmiali i 
cieszyli się z bycia razem. 

i Świetle oraz włączanie się 
w życie parafii. 
 Przed kolacją mieliśmy 
jeszcze czas, by podzielić się 
tym, czego doświadczyliśmy 
w Libanie i co otrzymaliśmy 
w darze. I niespodzianka! 
Po kolacji „odwiedziła” nas 
osoba z Sekretariatu Międzyna-
rodowego, by sprawdzić, co 
wiemy o Wierze i Świetle 
na poziomie prowincji i 
międzynarodowym… Wszyscy 
zdaliśmy egzamin! Świetna 
zabawa oraz wstęp do święto-
wania i tańców. 
 Niedziela była poświę-
cona przypomnieniu naszej 
historii w Wierze i Świetle i 
przywracaniu do życia naszych 
serc. Ponownie usłyszeliśmy 
wezwanie do bycia w tej historii, 
poczuliśmy powołanie i odpo-
wiedź serca… Zakończyliśmy 
Mszą, rozesłaniem i piknikiem 
ze wspólnotami z Walencji, 
które dołączyły do nas. 
 Bardzo ważny w tym 
spotkaniu był udział grupy 
młodych, którzy wnieśli energię 
i radość podczas tych dwóch dni 
intensywnej pracy. To są 
pierwsze owoce spotkania 
młodych w Guardamar oraz 
znak, że serce prowincji bije. 
 Jeszcze jedna rzecz 
dotknęła naszych serc. 
Terytoria, które wchodzą 
w skład naszej prowincji, są dziś 
narażone na bardzo silne 
napięcia polityczne, tak jak i 
inne prowincje Wiary i Światła, 
a są one związane z roszcze-
niami Katalonii co do 

Przypomnieli nam o darze, 
jakim są osoby z niepełno-
sprawnością wnoszące pokój i 
jednoczące serca. 
 
 

Jorge Úbeda 
Koordynator prowincji 

Cristina i Miguel 
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w papieskiej audiencji gene-
ralnej, a mały Evan oparty 
o ramię swojego taty, wycią-
gając się do maksimum, zdołał 
dotknąć ręki Papieża. Po po-
łudniu: wizyta w Muzeum 
Watykańskim. 
 W czwartek, mając już 
nieco cięższe stopy, poszliśmy 
do kościoła św. Ludwika Króla 
Francji na Mszę. Zaliczyliśmy 
też turystyczne atrakcje: Piazza 
Navona, lody i pizza dla 
wszystkich. 
 Nikt się nie zgubił. W cza-
sie oczekiwania śpiewaliśmy i 
tańczyliśmy farandolę, radość 
królowała mimo zmęczenia. 
 Zawsze towarzyszyło 
nam słońce. Wszyscy wyjechali 
szczęśliwi, pełni pięknych 
wspomnień i z zamiarem 
powrotu. Kiedy kolejna podróż? 
  
 

Michel i Sabine Arduino 
Koordynatorzy prowincji 

O 
d niedzieli 24 lutego do 
soboty 2 marca 2019 r. 
150 pielgrzymów 

podróżowało trzema busami 
do Rzymu. Od początku wyjazdu 
towarzyszyła nam modlitwa, 
radość i śpiew. W poniedziałek 
wieczorem przybyliśmy na miej-
sce, czyli do „Centre Don 
Orione” (Centrum Ks. Orione). 
Stopy lekkie, a serca świątecznie 
nastrojone. 
 We wtorek kroczyliśmy 
śladami św. Pawła i uczestni-
czyliśmy w Mszy w Bazylice 
św. Pawła za Murami. Po smacz-
nym posiłku w restauracji 
udaliśmy się po południu 
do baptysterium św. Jana na La-
teranie, by tam, przy chrzciel-
nicy, odnowić nasze przyrze-
czenia chrzcielne. Była to 
poruszająca uroczystość. 
 W środę kroczyliśmy 
śladami św. Piotra, uczestnicząc 

W drodze  
do Rzymu  

Relacja 

Sam Arduino i Papież Franciszek Evan wyciągnął się, aby dotknąć dłoni Papieża 
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Powrót do źródeł  
Sesja formacyjna dla prowincji z Francji i Belgii  

N 
a wstępie dziękuję wam 
za zorganizowanie tego 
weekendu. 

 Osobiście pozwoliło mi to 
powrócić do źródła, usłyszeć 
przesłanie z Lourdes, które jest 
przekazywane od 1971 roku.  
 Słowa przekazywane so-
bie nawzajem pozwoliły 
na różnorodne spojrzenie, 
zarówno na treść jak i formę.  
 Powstanie Wiary i Światła 
opowiedziane przez Marie-
Hélène Mathieu poruszyło mnie. 
Słyszałam przy wielu okazjach 
historię Wiary i Światła, także 
przekazywaną przez Marie-
Hélène. Ale z pewnością to Duch 
Święty szepcze za każdym 
razem.  
 Słowa Françoisa Bala 
przypomniały, w jaki sposób 
kroczymy razem z kruchą osobą: 
Czy jestem szczęśliwy, że idę tą 
samą drogą co ona? To pytanie 
jest dla mnie fundamentalne 
w kontekście mojego zaanga-
żowania i służby. 
 Słowa, jakie padły podczas 
posłania koordynatorów i wice-
koordynatorów prowincji, 
podkreśliły rolę wizytacji. 
Znajdowanie czasu na odwie-
dziny, pytanie o samopoczucie i 
troska o innych stanowią część 
naszej misji. Każda wspólnota 
jest inna, dobrze jest wysłuchać, 
jakie ma potrzeby, podzielić się 
tym z radą prowincji, by znaleźć 
rozwiązanie problemów. 

 Czas wystąpień w wybo-
rach: zostały poczynione 
wyjaśnienia. Nie zawsze jest 
łatwo odpowiedzieć wszystkim, 
respektując jednocześnie 
wolność innych.  
 Ghislain du Chéné 
przypomniał misję Wiary i 
Światła: dzielić się skarbem 
Wiary i Światła, a nie 
zachowywać go tylko dla siebie. 
Być widocznym w naszych 
parafiach. Być związanym 
z naszymi Kościołami. 
 Słowa Ewangelii otwie-
rają nasze serca na innych, 
trzeba ich zapraszać. To jest 
zaproszenie do tańca „na trzy”: 
wezwanie, tożsamość i misja. 
To prowadzi nas do radości, 
uwzględniając wszystkie nasze 
różnice.  
 Czas dzielenia się: bardzo 
istotne jest to, że dzielimy się 
naszymi różnymi doświadcze-

niami. Byłam trochę rozcza-
rowana dzieleniem się na temat 
„Miejsca kapelana”,  pytania 
pozostały w zawieszeniu. 
Kapelan jest czasem nieobecny, 
a gdy się pojawia, to nie zostaje 
na długo. Co z tym zrobić? 
 Wieczorne rozmowy, gra, 
śpiewy – super! Bardzo 
doceniam ten czas wesela 
w Kanie. To było wciągające i 
radosne.  
 Piękna aranżacja zabaw i 
śpiewów, które pozwoliły 
stworzyć więzi między nami i 
poczuć się jak bracia i siostry. 
 Dziękuję zespołowi orga-
nizacyjnemu oraz wszystkim 
współpracownikom, którzy spra-
wili, że ten weekend i to wesele 
były świetną okazją, by głosić 
radość Wiary i Światła. 
  

Agnès Landreau 
Wicekoordynator prowincji  

„Francja Centralna” 

Relacja 
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Cieszcie się i radujcie  
Rekolekcje wspólnot z prowincji „Francja Centralna”  

T 
rzydzieści dziewięć 
osób z czterech wspól-
not Wiary i Światła 

zebrało się w Dolnej Normandii i 
naprawdę „cieszyliśmy się i 
radowaliśmy” z tego, czego 
doświadczyliśmy na reko-
lekcjach trwających od 5 do 7 
kwietnia tego roku w Abbaye 
de Mondaye, niedaleko Bayeux. 
Miejsce sprzyjało modlitwie 
dziękczynnej: otaczało nas 
piękno i cuda natury. Bracia 
zakonni okazywali nam trosk-
liwość i ciepło, co działało na nas 
kojąco; modlitwa z nimi i 
wszystkimi obecnymi umacniała 
naszą własną. Radość i wiara 
organizatorów dała nam 
skrzydła… Myślami byliśmy też 
z tymi, którzy byli nieobecni lub 
nas opuścili… To było pełne 

radości spotkanie naszej całej 
rodziny! 
 Zadziwia mnie brater-
stwo, spontaniczność i radość, 
które wciąż zwyciężają, 
wszyscy są tacy kontaktowi. 
(pewna mama) 
 Te dwa dni były jak 
spotkanie wspólnoty! Ważnym 
gościem był papież Franciszek, 
choć nie osobiście, tylko dzięki 
jego adhortacji apostolskiej 
„cieszcie się i radujcie”. 
 Rozpoczęliśmy od „Alle-
luja”, które połączyło nas 
podczas trwającego Wielkiego 
Postu! 
 Następnie nadszedł czas 
na powitanie: tęcza przypo-
minała nam o przymierzu 
między Bogiem i jego ludem, 
a zestawione ze sobą różne 

kolory o tym, że każda osoba 
jest jedyna w swoim rodzaju. 
Bóg wzywa każdego do święt-
ości. Zanim ukształtowałem cię 
w łonie matki, znałem cię. 
Każdy święty jest częścią planu 
Ojca, zawiera w sobie 
konkretny aspekt Ewangelii. 
Każde życie jest misją… 
Świętość jest spotkaniem 
pomiędzy swoją słabością i 
potęgą łaski Bożej… Dziękuję 
Michel za przypomnienie nam 
przesłania od papieża 
Franciszka.  
 Czas modlitwy wyzna-
czały następujące punkty 
programu: Eucharystia, jutrznia 
i nieszpory z braćmi zakon-
nymi. Czas uwielbienia: krok 
po kroku każda osoba po pro-



15 

 

stu pokazywała Panu, co było 
w jej sercu! 
 Jeden moment był 
niezwykły: pantomima o Matce 
Bożej z Guadelupe w pięciu 
aktach: prostota i szczerość 
bohaterów. Juan Diego i jego 
wujek, Dziewica Maryja, biskup i 
jego asystenci w niesamowity i 
głęboki sposób tchnęli w tę 
historię życie. Wszyscy odczu-
waliśmy radość oglądając tę 
pantomimę. Troska Maryi o naj-
zwyklejszych ludzi była nieza-
przeczalna w Meksyku, Francji, 
Portugalii i wielu innych krajach, 
którym dana była łaska Jej 
objawienia się. 
 Czas nauczania był 
„braterski”, dostępny dla 
wszystkich, miał miejsce  w 
sobotę z Thierrym, naszym 
diakonem i kapelanem prowin-
cji, zarazem poważnym i pełnym 
humoru. Bycie świętym oznacza 
trzymanie się kursu: Chrystus, 
działanie, słowo! Grzeszenie to 
brak spotkania z Miłością, 
Bogiem i innymi. Świętość jest 
zawsze pełna radości i wese-

lenia się; to trwałe szczęście. 
 W niedzielę ojciec Abbot 
François-Marie mówił o bło-
gosławieństwie pasującym 
do życia Wiary i Światła, które 
tak dobrze zna! Życie wspól-
noty nie jest długą, łagodną 
rzeką! Błogosławieni miło-
sierni, albowiem oni otrzymają 
miłosierdzie. Patrzenie i dzia-
łanie z miłosierdziem jest 
świętością! Wszyscy jesteśmy 
grzesznikami dostępującymi 
przebaczenia. Pan widzi w nas 
to, czego nikt inny nie widzi. 
Zwróć uwagę na drobne 
szczegóły, tak jak Jezus 
(brakujące wino, zagubiona 
owca, ogień przygotowany, 
by upiec rybę, mała ofiara 
wdowy, która dała wszystko, 
co miała). To do nas, będących 
we wspólnotach, należy 
respektowanie wolności każ-
dej osoby i szanowanie sposo-
bu jej wyrażania. Nikt nie jest 
mniejszy czy większy: wszyscy 
zostaliśmy ochrzczeni, wszyscy 
mamy jednakową godność. 
Wreszcie chodzi o rozeznanie 
według Ewangelii: poświęcenie 
się poprzez służbę i umniej-
szenie się; A uczynienie tego 
oznacza otrzymanie Ducha 
Świętego i przebaczenie 
naszych grzechów. 
 Po tych ożywczych 
naukach podzieliliśmy się 
na grupy. Było wiele różnych 
ważnych momentów, wiele 
drobnych szczegółów: zwią-
zanych z „artystami”, kiedy 
każda osoba wykonała witraż 
Chrystusa Zmartwychwstałego; 
„czasem wolnym”, który 
w razie potrzeby mógł być 

czasem na odpoczynek; 
„wzajemną pomocą” przy pcha-
niu wózka inwalidzkiego na żwi-
rze lub pomocą przy toalecie; 
„z obsługą i zmywaniem 
podczas posiłków”, „świętowa-
niem”, gdy śpiewaliśmy 
piosenki, tańczyliśmy, graliśmy, 
obchodziliśmy urodziny, otwie-
raliśmy prezent; kupowaniem 
pamiątek, robieniem zdjęć, 
wymienianiem się adresami, 
a nawet zaproszeniami...  
 Czas minął bardzo szyb-
ko. Po tym wszystkim wyszliśmy 
z sercami „pałającymi”, z głową 
pełną piosenek, nowych 
przyjaciół, tęczy. Każdy pełen 
radości, zmierzający ku świę-
tości i ku Wielkanocy, 
wdzięczny wszystkim, którzy 
sprawili, że ten czas stał się 
potrzebnym momentem na we-
wnętrzne doładowanie.  
 Niespodzianka! Po po-
wrocie otrzymaliśmy filmik 
z gestami do piosenek, które 
mogłyby ubogacać nasze 
spotkania, humorystyczne tek-
sty naszego diakona, grę 
o prowadzeniu farmy i trom-
binoskop, który zawierał twarz 
każdego z uczestników spot-
kania z jego nazwiskiem i 
wspólnotą, do której należy. 
Błogosławione te drobne, ale 
cenne dary od naszego zespołu 
prowincji.  
 Dziękuję Ci, Panie, za 

Twoje cuda! 

 Bernadette Bosc  
i Marie-Rose Lefrère 
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P 
o słowach powitania wygłoszonych przez 
księdza Coibion, Julie i Vincent Lefèvre 
przedstawili świadectwo swojej drogi. 

Julie i jej brat opowiedzieli o trudnościach 
przeżywanych w rodzinie z powodu ojca, który 
wymagał od nich osiągnięć fizycznych i 
intelektualnych. Kiedy Vincent został mistrzem 
Belgii w judo, wyzwaniem były dla niego 
trudności Julie, która z powodu błędu 
medycznego jest osobą niepełnosprawną. Julie – 
jako osoba słaba i chorowita -  nie była w stanie 
odpowiedzieć na oczekiwania swojego ojca, 
szkoły i społeczeństwa… 
 Porozumienie, które się zrodziło między 
rodzeństwem, pozwala im dziś oświadczyć, że siłą 
jest kochać drugiego człowieka w jego 
różnorodności, żyć z nim bez osądzania go. 
Vincent twierdzi, że został uformowany dzięki 
ułomności swojej siostry, to ona pomogła mu 
w nadaniu sensu jego życiu. 
 Następnie profesor Dominique Lambert, 
filozof, wykładowca na Uniwersytecie w Namur i 
członek Akademii Królewskiej został poproszony 
o wygłoszenie refleksji filozoficznej w związku 
z tematem seminarium. Według niego osoby 
niepełnosprawne mają największe prawo do 
mówienia o godności. Co to jest godność? Co 
może świadczyć o człowieczeństwie? Czy bycie 
człowiekiem przejawia się podczas oglądania 
Kaplicy Sykstyńskiej, słuchania  koncertu Mozarta 
albo zainteresowania się Einsteinem? Z pew-
nością. Ale człowiek objawia się także poprzez 
niepełnosprawność, ograniczenia, przeciwko 
którym musi walczyć. Każdy człowiek może 
znaleźć sens życia biorąc pod uwagę swoje 

własne granice. Nikt nie szuka trudnych 
doświadczeń (choroby, starości…), ale kiedy 
przychodzą, burzą one nasze wcześniejsze 
poglądy. Właściwością człowieka jest 
kreatywność, która pozwala mu wyjść poza swoje 
wyobrażenia, poza wzory proponowane przez 
społeczeństwo. Kreatywność pozwala prze-
kraczać normy, wyjść ze swojego zamknięcia, 
otworzyć się na coś innego, na nieskończoność. 
Drugi człowiek może pomóc nam wyjść z naszego 
więzienia. Na przykład uśmiech - jest minimum 
ilościowym z maksimum jakościowym, ponieważ 
jest wywołany przez istnienie kogoś drugiego. 
 Popołudnie było poświęcone 
chrześcijańskiej wizji godności ludzkiej. Anne 
(wspólnota Wiary i Światła „Soleil”/”Słońce” 
z Namur), mama osoby chorej na epilepsję, 
wystąpiła z poruszającym świadectwem. 
Opowiedziała o swoim cierpieniu, o rozpaczy i 
smutku, kiedy ona i jej mąż w 22 miesiącu 
dowiedzieli się o chorobie (epilepsji) będącej 
źródłem niepełnosprawności ich córki. Ale 
wówczas odkryli również nieskończoną miłość, 
którą odczuwali wobec Florence. Pomimo 
pewnych początkowych oporów, ta rodzina już 
od 25 lat należy do wspólnoty Wiary i Światła. 
Oto ich słowa: Florence jest genialna, tak jak 
wszyscy inni. Nie ma ona zdolności do ma-
tematyki, ani do gimnastyki, ale do miłości – tak. 
Ona zbliża się do ludzi i bierze ich w swoje 
ramiona; to jest to, co robi najlepiej! Żyć z osobą 
niepełnosprawną, to zatrzymać się i 
kontemplować życie. 
 Po tym świadectwie profesor Lambert 
przedstawił nam chrześcijańskie spojrzenie 

Świadectwo  

Sens życia 
wobec 

niepełno-
sprawności 

Taki był temat seminarium organizowanego przez duszpasterstwo osób 
niepełnosprawnych z diecezji Namur-Luxembourg (Belgia). Członkowie wspólnoty 
Wiara i Światło również brali w nim udział i dawali świadectwa.  
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na ten problem i wyjaśnił, że wobec cierpienia 
można się buntować, ale nie można się poddać. 
Sam Chrystus doświadcza cierpienia, aby pokazać, 
że to nie jest przekleństwo. Każdy może się stać 
wyzwolicielem i wybawcą dla naszego świata, 
ponieważ to właśnie siła wzajemnej miłości 
sprawia, że wzrastamy. Chrześcijaństwo pokazuje 
siłę miłości, rozwój świata, perspektywę nieba. 
Bez chrześcijaństwa i bez Miłości świat stałby się 
podwójnie zanieczyszczony – pisał Teilhard 
de Chardin… Natomiast Jacques Lebreton 
w swojej książce „Sans yeux et sans mains” („Bez 
oczu i bez rąk”) nazywa Boga „swoim najlepszym 
przyjacielem”. 
 Po spotkaniach w grupach dzień zakończył 
się modlitwą, wymianą intencji, podziękowań 
wobec wszystkich, którzy brali udział w tym 
bogatym dniu. 
 
 

Nicole Reinbold 
„Grand Large” nr 16 
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D 
roga Rado, drogi Kapelanie i drodzy 
Koordynatorzy z prowincji „Jésus, Luz 
de los Andes”(,,Jezus, Światło 

Andów”). Dwa lata temu, 15 stycznia 2015 roku, 
spotkaliśmy się w Limie, aby wybrać nowego 
koordynatora prowincji. W tamtym czasie byłam 
wicekoordynatorem Chile. Po czasie rozeznania, 
długim okresie słuchania i modlitwy, zostałam 
wybrana, aby służyć. Następnie wybraliśmy radę.  

Pamiętam swoje zaskoczenie oraz 
wdzięczność, gdy w dniu wyborów usłyszałam 
psalm. Brzmiał on ,,Jestem tu Panie, by wypełniać 
Twoją wolę”. Nigdy sobie nie wyobrażałam, że 
Bóg zaproponuje tę drogę właśnie mi.  

Po pierwsze, chciałabym podziękować 
każdemu z wicekoordynatorów, którzy przez swo-
ją dyspozycyjność, pracę oraz modlitwę pomogli 
w uformowaniu się zespołu. Silnego zespołu. 
Chciałabym podziękować naszemu kapelanowi, 
ojcu Julio Duthil, który poprzez swoją bliskość i 
hojność był nieocenioną pomocą dla prowincji i 
dla mnie. Dziękuję wszystkim zespołom 
zadaniowym, dzięki którym możliwy był rozwój 
oraz osiągnięcie wyznaczonych celów. Dziękuję 
Rodrigowi, mojemu mężowi oraz Paz, mojej 
córce; niezmiennie staliście u mego boku, 
wspierając mnie i zachęcając przez cały czas. 
Dziękuję Marii-Silvii, która przez swą przyjaźń i 

Świadectwo  

doświadczenie pomogła mi. Dziękuję całemu 
zespołowi międzynarodowemu. 

Po drugie, proszę o wybaczenie tych, 
których nie wspomniałam oraz tych, których 
nadzieje i oczekiwania nie zostały przeze mnie 
spełnione.  

Po trzecie, chciałabym, abyśmy w tym 
roku kontynuowali tę służbę z wielką radością, 
abyśmy byli posłańcami tego niesamowitego 
daru, jakim jest Wiara i Światło; prośmy Ducha 
Świętego, aby prowadził nas naprzód każdego 
dnia i obdarzał nas swym światłem, które ukaże 
nam drogę. 

W tym roku naszym priorytetem będą 
wspólnoty: dbanie o to, kim jesteśmy i ,,kochanie 
każdego tak jak On kocha nas” w każdej 
wspólnocie we właściwy sposób. 

Kolejny akcent położymy na spotkanie 
tych, którzy są daleko, którzy nie znają Wiary i 
Światła. Będziemy posłańcami tego daru, którego 
doświadczyliśmy. Pamiętajcie, aby skupić uwagę 
na wezwaniu młodych przyjaciół. 

Zwrócę się także do parafian, aby zapro-
sić ich do integracji z Kościołem i bycia świadkami 
tego, czego doświadczamy. 

Powierzam każdego z nas Bogu i dziękuję 
za Wasze wsparcie, które pomogło mi pełnić tę 
służbę w prowincji.  
  

Maria-Teresa Ahumada Figueroa 
Koordynator prowincji, Chile 

„Jestem tu, by wypełniać  

Twoją wolę” 
List Tere Ahumada do członków prowincji 

Wspólnoty w prowincji:   
 

 Chile: 7 wspólnot  
 Kolumbia: 3 
 Ekwador: 1 
 Peru: 18 
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A 
lleluja, alleluja za narodziny trzech 
wspólnot w Salwadorze! 
Narodziny wspólnoty Wiary i Światła są 

zawsze powodem do dziękczynienia, świętowania 
i odkrywania na nowo, że prezent, który 
otrzymaliśmy w poranek wielkanocny w Lourdes 
jest wciąż żywy. Wzywa nas on do tego, by 
pozostać wiernymi naszej tożsamości i żyć 
w jedności jak członkowie rodziny. 
 Z ogromną radością ogłaszamy, że w Sal-
wadorze, w prowincji „Heart of America and 
the Caribbean” („Serce Ameryki i Karaibów”), 
rozpoczęły życie trzy wspólnoty:  
 „Przyjaciele Łazarza” w Santiago de Maria 
 „Biskup Romero” w Usulutan 
 „Ojciec Aquiles” w San Miguel. 
 Ich członkowie odpowiedzieli na wezwanie 
Jezusa. Te trzy wspólnoty narodziły się, by 
wzrastać razem, wzmacniać się, żyć Ewangelią i 
modlić się radośnie. Prowadzeni przez Ducha 
Świętego zaczęli swoją podróż według 
wskazówek pierwszych Drogowskazów pod kie-
runkiem swojego kapelana, ojca Louisa 
Rodriguesa.  
 Dziś te wspólnoty są jak ziarno. Jestem 
pewna, że w obecności Jezusa, przy naszym 
wsparciu i modlitwie będą wzrastać i stawać się 
drzewami, które przyniosą obfite owoce.  

Świadectwo  

Niech żyje Salvador! 

Zjednoczeni od pięćdziesięciu lat w sercach i 
umysłach, z mocą będziemy kontynuować 
dawanie życia, głosić jego wartość, kochać osoby 
najbardziej kruche w społeczeństwie, osoby 
z niepełnosprawnością umysłową.  
 Wiara i Światło jest dziełem Boga, ale 
wspólnoty potrzebują swoich odpowiedzialnych, 
którzy z miłością będą troszczyć się o tych, 
których im powierzono. Do pełnienia tych funkcji 
zostali wybrani: Ana Evelyn Acevedo, Jaime 
Rivelino Alvarenga i Oscar Leonel Ortiz. 
 Kochajmy i dbajmy o tę misję, którą Bóg 
nam powierzył. 
  

Elvira Romero 
Wicekoordynator Międzynarodowy 
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noty pojechało na diecezjalną 
pielgrzymkę do Lourdes i 
wrócili z radosnymi sercami, 
zdjęciami i wodą z Lourdes. 
 Tym razem na spotkanie 
wspólnotowe nie wybraliśmy 
naszej zwykłej parafii, ale pa-
rafię Notre Dame de Lourdes. 
Za naszym wyborem, oprócz 
nazwy parafii, przemówiło też 
to, że kilkaset metrów od ko-
ścioła była zrekonstruowana  
grota z Lourdes. 
 Odbyliśmy tam piel-
grzymkę, która była zapowie-
dzią tego, co czeka nas na 50. 
rocznicę Wiary i Światła w 2021 
roku. 
 Pantomima przy grocie, 
przedstawiająca objawienie 

W 
spólnota „Enticel-
les” („Iskierki”) naro-
dziła się w 2003 roku. 

Szybko wybraliśmy nazwę 
wspólnoty, a następnie zaproje-
ktowaliśmy i zrobiliśmy 
wspólnotowy sztandar. 
 W 2018 r. zespół 
koordynujący poruszył kwestię 
wyboru świętego patrona 
wspólnoty. Podczas spotkania 
zespołu zaproponowano kilka 
nazwisk: profesor Jérôme 
Lejeune, który był bardzo 
zaangażowany w terapię osób  
z zespołem Downa i innymi 
chorobami genetycznymi, 
Martha Robin, która była bliska 
Marie-Helene Mathieu i Jeanowi 
Vanier, a także była matką 
chrzestną Georgesa Michela, 
chłopca z zespołem Downa, 
a nawet René i Georgesa Petit, 
dwóch braci mieszkających 
w l'Arche, o których opowiedział 
Jean Vanier w małej książeczce 
zatytułowanej „Ils sont nos 
piliers” („Nasze filary”) (kolekcja 
le Livre Ouvert). 
 Kiedy wreszcie wspomnia-
no o św. Bernadetcie, wszyscy 
zareagowali jednomyślnie. Kilka 
miesięcy zajęło zaproponowanie 
wspólnocie św. Bernadetty, 
a następnie oficjalny wybór. 
Wreszcie ustalono datę 28 
kwietnia 2019 r. 
 Ta data była dobrym  
wyborem, ponieważ okazało się, 
że dwunastu członków wspól-

Maryi Bernadetcie, pomogła 
nam głębiej wejść w temat, 
a potem doświadczyliśmy znaku 
wody. 
 Na koniec umieściliśmy 
obraz św. Bernadetty na naszym 
sztandarze i poprosiliśmy Ją, aby 
czuwała nad naszą wspólnotą. 

 
 

Gildas i Sophie Roze 
Koordynatorzy wspólnoty 

Świadectwo 

Wybór świętego patrona 
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Kwiatki  

  

Moje stopy 
  

- Co najbardziej dotknęło Cię 
w Jezusie? 
- On dba o moje stopy! 
Podczas poprzedniego 
spotkania przeżywaliśmy obrzęd 
umywania nóg. 
  

Frank, Norwegia 

Niedługo po śmierci świętego Franciszka z Asyżu pierwsi franciszkanie zebrali najbardziej pamiętne 

anegdoty z życia ich założyciela, które umieścili w małej książce zatytułowanej „Kwiatki świętego 

Franciszka”. W Wierze i Świetle również mamy takie historie, które zasługują na to, by być 

opowiedziane. Każda z nich mówi nam o cudach, jakich doświadczamy w naszych wspólnotach… 

Po długiej ciszy… 
  

Wiara i Światło przyprowadziła 
mnie z powrotem do światła 
po dziesięciu latach z dala 
od Boga i Kościoła. Uważałam 
dwójkę moich niepełno-
sprawnych dzieci za nieszczęście, 
które muszę znosić. Teraz wierzę, 
że Bóg pozwolił na tę próbę, by 
przygotować mnie na drogę 
do Wiary i Światła. 
Wiara i Światło sprawiła, że po-
czułam coś, czego wcześniej 
byłam pozbawiona: miłość 
innych do moich dzieci. 
Wiara i Światło i jej łaski stały się 
głównym tematem rozmów 
w naszej rodzinie po długiej ciszy, 
która obejmowała cały dom. 

  

Bernadette, Egipt 

Pocałował nas! 
 

Pewien tata po narodzinach 
swojego syna Antonio (z ze-
społem Downa), uroczego, 
miłego i delikatnego dziecka, 
zostawił swoją rodzinę. Parę lat 
później wrócił. Od czasu do 
czasu brał udział w spotkaniach 
Wiary i Światła, ale pozostawał 
bardzo małomówny kryjąc się 
gdzieś w kącie. Pewnego dnia 
koordynator podszedł do niego 
i zapytał, czy weźmie udział 
w weekendowej formacji dla 
przyszłych koordynatorów, 
na co odpowiedział: 
- Nie potrafię nawet być głową 
własnej rodziny: jak chcesz 
żebym był koordynatorem 
wspólnoty? 
Mimo takiego sposobu 
myślenia, wziął udział 
w formacji pozostając cały czas 
milczącym i niezbyt chętnym 
do współpracy.  
Następnego dnia koordy-
natorka wspólnoty spotkała się 
z mamą w sklepie z per-
fumami, który prowadziła. 
Zastała ją promienną. 
- Co się stało? 
- Wczoraj wieczorem, po po-
wrocie z wyjazdu, mój mąż nas 
pocałował…od ostatniego razu 
minęły lata! 
  

Julia, Włochy  

Ogrodnik 

 

Mój syn, Julian, jest 
niepełnosprawny. Pewnego dnia 
powiedział mi, że chce zostać 
księdzem. Nie wiedziałam, co 
mam mu odpowiedzieć, dlatego 
poprosiłam go, żeby jeszcze 
troszkę to przemyślał. Parę dni 
później zapytałam, czy myślał 
o swoim powołaniu.  
-Tak, rozmawiałem z Bogiem i 
powiedział mi, że chce żebym 
został ogrodnikiem.  
 

Nadia, Japonia 

Na Wielkanoc… 

Pewnego roku tematem 
Drogowskazów było: „Boże 
drogi są cudowne”. Podczas 
dzielenia: 
- Co jest dla ciebie cudowne? 
- Kochać i modlić się. 
- Mieć przyjaciół. 
- Przyjąłem Komunię w Wielka-
noc i Jezus wtopił się w moje 
serce. 
  

Philippe, Francja 
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E 
kumenizmu nie należy postrzegać jako 
czegoś bolesnego, niepokojącego, 
ale jako misję wypływającą z serca 

Jezusa. Ta misja musi być realizowana przez 
modlitwę, nasze wołanie do Boga. Można to 
osiągnąć tylko dzięki Duchowi Świętemu, który 
uwalnia nas od nas samych, od lęku przed 
cierpieniem, od egoizmu, od potrzeby wykazania 
się, oczyszczenia się i prowadzi nas ku tej 
nieznanej ziemi. Tylko dzięki darowi Pocieszyciela 
(Parakleta) odnajdziemy siłę i współczucie 
niezbędne do przeżywania luki, jaka istnieje 
między głęboką przyjaźnią i jednością, której 
doświadczamy na poziomie osobistym z nie-
którymi ludźmi z różnych Kościołów a brakiem 
jedności, która wciąż istnieje na poziomie tychże 
Kościołów. Jeśli teologowie i niektórzy przywódcy 
kościelni są powołani do pracy na rzecz jedności 
w sferze wiary i struktur między Kościołami, 
większość z nas jest powołana do życia i 
wzrastania w komunii serc, która jest podstawą i 
celem wszelkiej jedności. 
 Musimy zakorzenić się w naszym własnym 
Kościele, kochać skarb i szczególny dar naszego 
Kościoła oraz zrozumieć jego wizję. Musimy także 
rozpoznać i zaakceptować wady, które pochodzą 
z naszych nieczystych serc, naszego braku miłości 
i wszelkiego rodzaju lęków, a także wspólnie 
pracować nad naprawą i uzdrowieniem tych wad. 
Musimy być cierpliwi wobec siebie samych, jak i 
swojego Kościoła, ponieważ uzdrowienie jest 
zawsze długim procesem. 
 Ekumenizm oznacza również szacunek i 
miłość do członków naszych Kościołów, którzy 
wydają się potrzebować tego, co znane, zamykają 
się, a także do tych, którzy mogą być 
zaniepokojeni lub przestraszeni, jeśli zostaną zbyt 
szybko wezwani do wyjścia na nieznany ląd. 
 Ekumenizm oznacza jakość słuchania. 
Posłuchaj, jak inni dorastali w miłości Jezusa 
w swoim Kościele, jak otrzymali Ducha Świętego. 
Musimy pozwolić rozbroić się, rozpoznać 

cierpienie, które wyrządziliśmy innym i poprosić 
ich o przebaczenie. To otwarcie serca i pokora nie 
zawsze są łatwe. Musisz nad tym popracować. 
Musimy uważać, aby nie szukać winnych, 
odpowiedzialnych za rozłamy i podziały. Wszyscy 
jesteśmy winni. Wszyscy musimy prosić Jezusa 
o przebaczenie, a także przebaczyć sobie 
nawzajem. (...). 
 Ekumenizm implikuje miłość i pogłębienie 
Słowa Bożego, zakłada, że wspólnie się modlimy 
(...), że razem oddajemy się służbie 
najbiedniejszym, pozwalając poprzez nich 
ewangelizować się. Oznacza to, że umywamy 
sobie nawzajem stopy, żyjąc krzyżem i 
zmartwychwstaniem Jezusa (...). 
 Ufam i wierzę w to, że jeśli wszyscy 
opuścimy bezpieczne zamknięcie (...), Duch 
Święty poprowadzi nas razem do czegoś nowego, 
czego nie możemy dostrzec ani wyobrazić sobie, 
ale mieć nadzieję. 
 Wiem, że chociaż dzisiaj nie jesteśmy 
zjednoczeni w wierze, jednym Kościele, jednej 
trzodzie, możemy iść naprzód razem w tym 
samym kierunku, w komunii ze sobą, głosząc 
Jezusa ubogim. Możemy wspólnie celebrować to, 
co już osiągnęliśmy na drodze jedności i pracować 
nad jeszcze większą jednością, wypełniając w ten 
sposób misję Jezusa. 

W małej książeczce zatytułowanej „Ensemble vers une terre 

d'unité” („Razem w stronę krainy jedności” ; brak polskiego tłumaczenia 

– przyp. red.) Jean Vanier podaje kilka wskazówek, jak żyć ekumenizmem.  

Żywy ekumenizm  
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P 
od koniec kwietnia wraz z biskupem 
Steinem Reinertsenem, delegatem 
kościołów protestanckich Wiary i Światła, 

uczestniczyłem w Światowej Radzie Kościołów 
w Genewie1. 
 

 Sekretarz generalny tej organizacji, 
czcigodny Olav Fykse Tveit, jest Norwegiem i zna 
biskupa Steina – który zorganizował to spotkanie 
– bardzo dobrze (studiowali razem w Norwegii). 
Do stołu zasiadło siedem osób (w tym Anjeline 
Okola, która łączyła się z nami za pomocą Skype’a 
z Nairobi), Mwai Makoka (z Malawi), Manoj 
Kurian (z Malezji). Naszym celem było 
przedyskutowanie, czy istnieje szansa na współ-
pracę i wzajemne wsparcie. 
 

 Debata była interesująca i przyniosła kilka 
propozycji działań w obszarze, którym w Świa-
towej Radzie Kościołów zajmuje się EDAN 
(Ecumenical Disability Advocates Network), 
koordynowana przez Anjeline Okola. Celem tej 
organizacji jest promowanie wartości osób 
niepełnosprawnych i zwalczanie ich styg-
matyzacji. Moglibyśmy regularnie informować się 
o podejmowanych działaniach i projektach oraz 
decydować, w jaki sposób możemy w nich 
uczestniczyć. Nie oznacza to zostania członkiem 
ŚRK, ale utworzenia wspólnego łańcucha 
informacji. Otrzymam bardziej szczegółowe 
sprawozdanie od ŚRK, ze wszystkimi detalami, 
których mógłem nie odnotować. Wyślę je 
niezwłocznie. 
 

 Poruszaliśmy także temat interkomunii. 
Wspomniałem o tym, co zasugerował ojciec 
Izaak: że Wiara i Światło powinna coś zrobić, 

Wizyta w Światowej 
Radzie Kościołów  

Ghislain du Chéné, który powołał zespół delegatów kościołów (zob. „Żagle na 

maszt” nr 39) w czasie, gdy pełnił funkcję Koordynatora Międzynarodowego, został 

wybrany przez Międzynarodową Radę Zarządzającą Wiary i Światła do uczestnicze-

nia w spotkaniu Światowej Rady Kościołów. 

Tweet od ŚRK 

Jesteśmy oddani działaniom przeciwko 
stygmatyzacji osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. Pracując dla Wiary i Światła, 
dążymy do tego, aby Kościół i społeczeństwo 
uznały i zostały wzbogacone poprzez dary, które 
każda osoba niepełnosprawna intelektualnie 
ofiarowuje światu. 

szczególnie wraz ze Stolicą Apostolską, aby 
umożliwić członkom naszej ekumenicznej 
wspólnoty uczestniczenie w Komunii 
Eucharystycznej podczas spotkań naszej 
wspólnoty. Pastor Olav powiedział mi, że 
w Niemczech biskupi mogą udzielić takiego 
zwolnienia osobom niepełnosprawnym; zostało 
to zatwierdzone podczas konferencji Rady 
Papieskiej do spraw kultury w 2016 roku. 
 

Ghislain du Chéné 

1 www.oikoumene.org/en/index?set_language=en  

https://www.oikoumene.org/en/index?set_language=en
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Album rodzinny  

Antoinette Semaan 

 
 
Miło nam przedstawić 
Antoinette jako wicekoordy-
natorkę dla Kuwejtu! Dzięku-
jemy zarówno jej, jak i Fadiemu 
Kobal, który pełnił tę odpowie-
dzialność przez kilka lat. 
 
 
 
Darowizna od zarządu Ko-
misji Europejskiej 
  
W imieniu kierowników oraz 
innych kolegów z Komisji 
Europejskiej z dumą informuję 
o darowiźnie w wysokości 
1030 €, którą przekazujemy 
na Wasze stowarzyszenie. 
Jeden z naszych tłumaczy 
zaproponował Was jako 
beneficjentów naszej dorocznej 
loterii zorganizowanej w czasie 
noworocznej uroczystości w 
styczniu 2019 r. 
W imieniu wszystkich kolegów 
chciałbym życzyć Wam 
powodzenia oraz mam 
nadzieję, że ten datek wpłynie 

Guardamar wydaje owoce 

 

Międzynarodowe Spotkanie 
Młodych w Guardamar nadal 
przynosi wspaniałe owoce! 
Zofia została wybrana wice-
koordynatorem dla Węgier. 
Martina natomiast została 
koordynatorką wspólnoty „Cu-
neo” we Włoszech. To piąta i 
szósta osoba spośród młodych, 
którzy przyjęli odpowiedzial-
ność. Zofio i Martino, gratulu-
jemy i życzymy dobrej drogi! 
 

na życie wspólnot, które 
wspieracie.  
 
Miklós 
 
Dziękujemy każdemu z Was. 
Tak, Wasz prezent bardzo się 
przyda. Serdecznie dziękujemy. 
 
 
 

Madona Soueid  

 
Żyjemy nadzieją na ponowne 
spotkanie w tym świecie 
światła, gdzie Madona dziś jest, 
gdzie jest radość i pełnia życia, 
w zjednoczeniu z Synem Ojca, 
z Maryją, z Duchem miłości i 
pokoju. 
Madona, zawsze będziesz w ser-
cu naszej rodziny Wiary i 
Światła. Bardzo Cię kochamy. 
 
Madona była częścią wspólnoty 
„Święta Fawka” w Ghadir 
w Libanie. 
 
Anta Akhi 

 

Zsofia Csány 

Martina Tilotta 
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Terminarz międzynarodowy  
 

 7-9 czerwca: „Colours of Asia” („Kolory Azji”; Malezja, Pakistan, Filipiny, Singapur) Zgromadzenie 
Prowincji, Makati City, Filipiny.  

 7-9 czerwca: obóz letni wspólnot irlandzkich, Kilcuan.  
 20-23 czerwca: spotkanie dla młodych z Brazylii, Chile, Kolumbii, Ekwadoru i Peru, Itirabito, 

Brazylia.  
 23-28 czerwca: rekolekcje dla młodych z Irlandii, La Ferme de Trosly, Francja.  
 26-28 czerwca: „USA Wschód” spotkanie prowincji i rekolekcje, Washington.  
 17-21 lipca: „Our Lady of Guadalupe” („Nasza Pani z Gauadalupe”; Meksyk) pielgrzymka 

prowincji, Guadalupe.  
 27-31 lipca: obóz wakacyjny dla młodych, „Terra et Mare” („Ziemia i Morze”; Hiszpania 

Wschodnia).  
 28 lipca: wycieczka czterech wspólnot z Reunion, Petite Ile.  
 3-10 sierpnia: obóz wakacyjny dla wspólnot z prowincji „Francja Centralna”, Soligny la Trappe.  
 6-10 sierpnia: obóz wakacyjny dla wspólnot z prowincji „UK North” („Wielka Brytania – Północ”) i 

Irlandii, Consett, Wielka Brytania.  
 21-25 sierpnia: pielgrzymka prowincji „Kanada Wschodnia”, Lac Bouchette.  
 5-8 września: rekolekcje prowincjalne dla wspólnot z Irlandii, La Ferme de Trosly, Francja.  
 8 września: pielgrzymka dla wspólnot z północnej Irlandii, Lough Derg.  
 13-15 września: Zgromadzenie Prowincji „Bridge of Friendship” („Most Przyjaźni”; Argentyna, 

Brazylia Południowa, Paragwaj) Sao Paula, Brazylia.  
 20-22 sierpnia: pielgrzymka wspólnot z prowincji „Wielka Brytania- Północ”, Walshingham.  
 21 sierpnia: dzień młodych i święto na rozpoczęcie wiosny dla wspólnot z Limy, Peru . 
 20-22 września: spotkanie prowincji „Polska Centralno-Wschodnia”, Kanie Helenowskie.  
 27-28 września: spotkanie prowincji „Polska Zachodnia”, Kalisz.  

 
Drodzy przyjaciele „Żagli na maszt”, 
 
Zawsze cieszymy się, gdy otrzymujemy informacje o różnych wydarzeniach, które organizujecie  
lub w których uczestniczycie we wspólnocie czy w prowincji. 
 
Zawsze chętnie czekamy na Wasze świadectwa, pomysły na animację spotkań, opisy warsztatów, 
pantomim, fioretti...Wszystko, przyjmujemy wszystko. 
 
Publikując je w „Żaglach na maszt” pomagamy mniej kreatywnym wspólnotom oraz pokazujemy 
niezwykle żywe i radosne oblicze Wiary i Światła na całym świecie! 
 
Nie zapominajmy, jak pisze Raúl w artykule „Od Redakcji”, że jesteśmy świadkami  
w międzynarodowej wspólnocie Wiary i Światłą, ale też świadkami dla całego świata. 
Bierzcie notatniki, długopisy i aparaty fotograficzne... 
 
Niech Bóg Wam błogosławi. 
 
 Corinne 
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Wezwanie, tożsamość i misja 
 

 

Trzyczęściowa ulotka uwzględniająca trzy ważne 
zagadnienia: 
 Wezwanie: jesteśmy wezwani do tego, by 

naśladować Jezusa we wspólnocie Wiara i 
Światło. 

 Tożsamość: uczymy się przyjaźni z naj-
słabszymi i najbardziej kruchymi, trwałej 
przyjaźni. 

 Misja: czujemy się wezwani do tego, by iść 
i opowiadać światu o skarbie, który 
odkryliśmy. 

Ta ulotka ma za zadanie zachęcić wszystkie 
wspólnoty na całym świecie do odzwierciedlania 
radości z bycia częścią tak pięknego Ruchu…
i do nie zatrzymywania tego dla siebie.  
Podczas Zgromadzenia Ogólnego w Libanie  
w lipcu 2018 roku zostaliśmy zaproszeni, zgodnie 
z nowymi priorytetami, do tego, by „myśleć 
poważnie o Wierze i Świetle”. 

Księgarenka Wiary 
i Światła 

 

Finanse w Wierze i Świetle 
 

 Zasady finansowe w Wierze i Świetle zostały 
zaktualizowane przez dodanie kilku notatek 
na temat nowych sposobów działania. 

 Zostanie opublikowana notatka wyjaśniająca, 
by odpowiedzieć na pytania dotyczące 
wykorzystywania funduszy wysyłanych przez 
prowincje na konto międzynarodowe.  

 

Karta i Konstytucja 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstytucja z poprawkami przyjętymi przez Zgro-
madzenie Ogólne, które odbyło się w lipcu 2018 
roku, została ponownie wydana.  

Koszt: 1 Euro + dostawa  

Można zamówić w Sekretariacie 
Międzynarodowym lub w sklepie na stronie: 
 
https://www.faithandlight.org/rubriques/haut/ 

publications/faith-and-light-publications 
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M 
ama Charlotty zapytała ją: „Co 
najbardziej chciałabyś robić podczas 
wakacji?” Charlotte odpowiedziała: 

„Nic. Niczego nie chciałabym robić”. Charlotte, 
która ma 10 lat, jest niepełnosprawna psycho-
ruchowo. Każdy dzień to tor przeszkód: podróże, 
zajęcia specjalistyczne, fizjoterapia, logopedia, 
katecheza… Charlotte nie jest ani apatyczna, ani 
leniwa. Jej odpowiedź „nic” oznacza: „Chciałbym 
tylko to, co niezbędne: dać wytchnienie sercu i 
duszy w miejscu, w którym mogę znaleźć ciszę, 
czyste powietrze i naturę, i z tymi, których 
kocham”. 
 Jej rodzice odgadują jej najgłębsze uczucia, 
ponieważ je podzielają. Wiedzą, co to 
przepracowanie, codzienny stres, a także dążą do 
tego, by odnaleźć się jako małżonkowie i rodzice 
każdego z dzieci. 
 Chcieliby, ale czasami są tak zmęczeni 
i zdenerwowani, że jakikolwiek relaks staje się 
niemożliwy. Laurence, matka Charlotty, będąc 
kobietą mądrą, a nawet heroiczną, stara się, 
by wyjechać samotnie na dwa dni, zanim utonie 
w rodzinnych wakacjach. Dba o to, aby pewne 
rzeczy upraszczać. Nie za dużo prac domowych i 
sporo obiadów-pikników. 
 Sen ma jeszcze większe znaczenie. Przez 
długi czas spokojne noce były marzeniem ro-
dziców Sophie. Dziewczynka ma autyzm, krzyczy i 
„chodzi” każdej nocy. Po wielu poszukiwaniach 
pewien sąsiad proponuje pokój w przystępnej 
cenie. Z kolei rodzice, dziadkowie i przyjaciele 
zapewniają wsparcie w nocy. 
 Aby uniknąć napięć, niektóre rodziny 

decydują się na pewne reguły wspólnoty: każda 
osoba uczestniczy w obowiązkach, przybywa 
na czas na posiłki… Rodzice uzgadniają również 
sprawy wychowawcze: na przykład nie stosują 
więcej niż jednej krytyki dziennie, stawiając raczej 
na zachęcanie! 
 W ciągu roku nasze oczy są często ślepe, 
a uszy głuche na wszystko, co nie jest konieczne 
i przydatne. Jeśli nasz mały chłopiec podnosi 
kamyk lub ptasie piórko, mówimy: „Pospiesz się”. 
Święta to czas, aby dać się zaskoczyć pięknem 
rozsianym  wokół nas, to czas cudów. Dziecko jest 
wrażliwe i często staje przed nami pełne podziwu. 
Niech ma dużo czasu na kontemplację. Odkryjmy 
znowu razem z nim to magiczne patrzenie, które 

mieliśmy i my w dzieciństwie. 
 Olśnienie, które przydarzyło się Józefowi, 
dorosłemu niepełnosprawnemu: podczas podróży 
kamyk uderzył w przednią szybę samochodu. 
Nagle ukazały się tysiące gwiazd. „To jest piękne!” 

List Marie-Hélène 
 

 

 

 

 

 

 

Na wakacjach ,  
odpoczynek serca  
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powtarzał przez całą podróż. Jego podziw 
zrelatywizował wypadek, a nawet uczynił go 
zabawnym. „To jest piękne!”: okrzyk wdzięczności 
za nasze wakacje… 
 W wakacje znika obsesja na punkcie 
„straconego czasu”. Tata Klary rozmawia ze swoją  
niepełnosprawną małą dziewczynką, która nie 
mówi ani nie chodzi. Ona leży na łóżku, a on siedzi 
obok niej. Tylko dwa słowa: „Tato”… „Klara”… 
powtarzane niestrudzenie. Z 9-letnią Stefanią ten 
sam tata chodzi łowić ryby. Zamieniają tylko kilka 
słów, ale wystarczy im wzajemna obecność. Gra 
w szachy z 14-letnim Antoine tworzy poro-
zumienie i bliskość. A długie spacery to dobry czas, 
aby po cichu porozmawiać o rzeczach, które są 
dla nas ważne i o których nie można mówić 
w pośpiechu. To jest czas komunii. 
 Świętowanie przerywa monotonię. W sier-
pniu przypada liturgiczne święto Wniebowzięcia 
NMP, ale są też urodziny, rocznice ślubów i inne 
uroczystości rodzinne. Możemy zorganizować mini 
przedstawienie, konkurs, w którym wszyscy 
wygrywają. Zapraszamy kuzynów, przyjaciół, 
sąsiadów ... Z niepełnosprawnością albo bez, 
każda osoba jest zaangażowana w przygotowanie, 
a potem uczestniczy w animacji. Myślę też o tym 
wieczorze, kiedy wszyscy opowiadali piękne 
wspomnienia ze swojego życia. Słuchaliśmy 
i odkrywaliśmy się. Innym razem spontanicznie 
zaczęliśmy śpiewać piosenki do późnych godzin 
nocnych. Świętowanie jednoczy serca, budzi 
nadzieję. 
 W młodości poruszyła mnie powieść 
Elisabeth Goudge „Island Magic” [brak polskiego 
tłumaczenia powieści  – przyp. red.] i jej bohaterka 
Rachel. Ta młoda kobieta dźwiga ciężar trudnej 
rodziny, dysfunkcyjnego męża, stara się uratować 
dom. Dawniej dzika i kapryśna, teraz znosi ciężką 
sytuację z niewytłumaczalnym spokojem. Wkrótce 
poznajemy jej sekret: każdego dnia, mimo wielu 

zajęć, znika, by odnaleźć siebie. Czasem czyta, ale 
najczęściej pozostaje nieruchoma, z rękami na 
kolanach i zamkniętymi oczami. Pozwala, by 
spokój Innego rozprzestrzeniał się w całej jej 
istocie. 
 Nasze serce jest niespokojne, dopóki nie 
spocznie w Tobie, Panie (św. Augustyn). Obyśmy 

razem z naszymi dziećmi odkryli tę tajemnicę 
podczas wakacji i zachowali ją jako skarb na każ-
dy dzień w roku. * 
 
* La lumière d'une rencontre (Światło spotkania), 
Wydawnictwo Mame, 2008 


