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Wprowadzenie
Ghislain du Chéné

W czasie całego zeszłego roku płynęliśmy po Nilu, rozważając modlitwę Wiary 
i Światła. W ten sposób przygotowywaliśmy międzynarodowe spotkanie, 

które miało miejsce w Libanie w lipcu 2018 r. Wyjechaliśmy z niego pełni energii 
i entuzjazmu na następne pięć lat. Nowa ekipa, nowe, ambitne priorytety popro-
wadzą nas naszą codzienną drogą. Ale nie zapominajmy, że tą Drogą jest Jezus!

W tym roku przepłynęliśmy Atlantyk i przygotowaliśmy te Drogowskazy wraz 
z ekipą meksykańską. Chcą oni zaproponować nam to, co najlepsze w ich kulturze, 
chcą nam pokazać, jak Wiara i Światło zakorzeniła się w ich lokalnych tradycjach. 
Przy tej okazji odwiedziliśmy sanktuarium Najświętszej Maryi Panny z Gwadelupy 
na wzgórzu Tepeyac na północy miasta Meksyk. To Ona będzie nam towarzyszyć 
podczas całego roku, Ona, która pozwoliła, by Jej Syn Jezus Chrystus był nie tylko 
tym białym Człowiekiem, o którym Ewangelię przywieźli wraz z misjonarzami 
do Meksyku Hiszpanie, ale by stał się dla Meksykanów jednym z nich. Każdego 
roku przyjeżdża się tu modlić 20 milionów pielgrzymów. Jest to najczęściej od-
wiedzane na świecie sanktuarium maryjne. Tam właśnie w 1987 roku przybyły 
na pielgrzymkę wspólnoty Wiary i Światła z całej Ameryki. Tę pielgrzymkę wielu 
jeszcze pamięta. 

Wiara i Światło istnieje dziś w 86 krajach, wszystkie spotkania wspólnot są 
do siebie podobne, bo wszyscy posługujemy się tymi samymi Drogowskazami, 
ale są zarazem bardzo różne, bo wypełniają je śpiewy, tańce, zabawy, modlitwy 
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każdego z krajów, w których się spotykamy. Drogowskazy mają pobudzić was 
do przystosowania spotkań wspólnotowych do waszych zwyczajów. Nie jest 
dobrze próbować jedynie odtwarzać model, który może dobrze funkcjonować 
gdzie indziej, a u was może być czymś sztucznym: nie będzie przypominał tego, 
co powinno być odbiciem każdej tradycji lokalnej. 

„Oto czynię wszystko nowe” (Ap 21,5). Będzie to dla każdej wspólnoty sposób 
na ponowne odkrycie Wiary i Światła, na lepsze jej uporządkowanie, na upodob-
nienie do tego, czym naprawdę jesteście. W liturgii są przepiękne tradycje, ale 
choć msza święta katolicka obrządku rzymskiego czy anglikańskiego nie przy-
pomina liturgii prawosławnej ani świętej wieczerzy protestanckiej, to jednak 
wszyscy jesteśmy chrześcijanami! Podobnie rzecz się ma z naszymi spotkaniami 
wspólnotowymi. Są wspólnoty przyjmujące, rodzinne, wspólnoty radości i na-
dziei, wspólnoty wędrujące, wspólnoty stróżów, wspólnoty domowników, wspól-
noty świętujące, wspólnoty czcicieli, świadków, wspólnoty pogłębienia, gotowe 
do bycia wspólnotami założycielskimi i do wyruszenia na misję, aby głosić naszą 
radosną nowinę.
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Okładka i ilustracje

Tegoroczne Drogowskazy zostały przygotowane przez ekipę meksykańską, która 
pracowała nad nimi z wielkim entuzjazmem, chciała podzielić się swoimi mek-
sykańskimi tradycjami z całą rodziną Wiary i Światła. Na okładce znajduje się 
barka Wiary i Światła w stylu „Trajineras”, statków z regionu jeziora Xochimilco, 
na południe od miasta Meksyk. Statki te mogą przewozić od 10 do 25 osób i są 
różnorodnie dekorowane w zależności od świętowanego wydarzenia. Bardzo 
często przynosi się tam coś do jedzenia, gra muzyka. Przypomina to nasze spotka-
nia, które są także świętowaniem przy muzyce, charakterystycznym dla każdego 
regionu i dostosowanym do zwyczajów naszych wspólnot. 

Rysunki na każdy miesiąc są inspirowane tradycyjną,meksykańską grą w kar-
ty dla dorosłych i dla dzieci zwaną „loteryjką”. Rysunki nie są typowymi obrazka-
mi loteryjki, lecz dostosowane są do tematu każdego miesiąca. Pod koniec Dro-
gowskazów nauczymy się w nią grać, co z pewnością da nam dużo radości na 
letnich obozach. 

Dziękujemy naszej nowej przyjaciółce z Chihuahua, 
Sylwii Chapa za wszystkie ilustracje Drogowskazów. 
Niech Bóg zawsze błogosławi wam wszystkim.

Ekipa przygotowująca Drogowskazy

Lorenzo, Gabriela, ojciec Toni, Alejandra, Ghislain, Florencia, Jorge, Corinne
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Dlaczego te rysunki?

 • Miesiąc pierwszy – księżyc 
Maryja objawia się jak księżyc rozświetlający noc.

 • Miesiąc drugi – list	zapraszający  
Głośmy nieustannie radosną nowinę o Wierze i Świetle. 

 • Miesiąc trzeci – anioł  
Anioł w niebie przypomina nam o obcowaniu świętych.

 • Miesiąc czwarty – sarape;  
Tradycyjny płaszcz meksykański, pod którym można się schronić.

 • Miesiąc piąty - pinata  
Torba wypełniona cukierkami, którą dzieci strącają przy pomocy kija. 

 • Miesiąc szósty – mały	autobus 
Wybierzemy się nim po innych przyjaciół, aby wyjść poza naszą rutynę.

 • Miesiąc siódmy – róża  
Świętujemy celebrować naszą radosną nowinę.

 • Boże Narodzenie – gwiazda  
Jezus objawia się najuboższym i najsłabszym.

 • Święto Światła – świeca.

 • Wielkanoc – chleb 
Rozpoznali Go po łamaniu chleba.

 • Zesłanie Ducha Świętego – gołębica 
Z pomocą Ducha Świętego wszyscy jesteśmy współzałożycielami Wiary 
i Światła.

 • Letnie obozy – słońce
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Do was,  
członkowie ekip koordynuja,cych

Kierunek Meksyk! Ze swoimi trzydziestoma trzema wspólnotami Meksyk jest kra-
jem, który od niedawna stanowi bardzo żywą osobną prowincję Wiary i Światła. 
Członkowie wspólnot są bardzo radośni, rozśpiewani i żarliwi. Na tej katolickiej 
ziemi wszędzie jest obecne nabożeństwo do Matki Bożej z Gwadelupy. To ich 
najcenniejszy skarb, który pragną przed nami odkryć. Chcą także podzielić się 
swoją piękną kulturą. 

Podobnie jak w ubiegłym roku, aby ułatwić sprawę naszym przyjaciołom 
z półkuli południowej, którzy zaczynają rok szkolny w lutym i są na wakacjach 
w styczniu, oraz tym, którzy potrzebują czasu na tłumaczenie i nie mogą rozpocząć 
spotkań we wrześniu, nadaliśmy miesiącom osobne numery, aby każdy mógł je 
dostosować do potrzeb wspólnoty. Oprócz siedmiu rozważań o różnych typach 
wspólnot mamy cztery medytacje na temat najważniejszych świąt liturgicznych 
do wykorzystania oczywiście w odpowiednim momencie oraz jeden temat doty-
czący obozów letnich i rekolekcji. 

Jak wiecie, Drogowskazy są tylko proponowanym narzędziem: powinniście je 
dostosować je do charakteru waszej wspólnoty. 

Naszym „wątkiem przewodnim” w tym roku jest Matka Boża z Gwadelupy. 
Każdego miesiąca będziemy kolorować obrazki, które znajdziecie na stronie	61. 

Na stronie internetowej międzynarodowej Wiary i Światła1 w rubryce „do-
kumenty do pobrania” znajdziecie wszystkie narzędzia proponowane w Dro-
gowskazach, a w rubryce „album foto” obrazki na każdy miesiąc i te z rozdziału 
Warsztat artysty. 

Pięknego, meksykańskiego roku z Matką Bożą z Gwadelupy, która pragnie tylko 
jednego – dać nam swojego Syna, Jezusa!

Corinne Chatain –
Sekretarz generalny

1 www.foietlumiere.org
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Matka Boza z Gwadelupy

Matka Boża z Gwadelupy objawiła się młodemu 
Indianinowi imieniem Juan Diego i pozostawiła 
nam cenny obraz, który w Meksyku szczególnie 
kochamy. 

We wtorek, 12 grudnia 1531 roku Matka Boża 
z Gwadelupy ukazała się po raz czwarty Juanowi 
Diego, gdy tubylec z Cuautitlan wyruszył w drogę, 
by szukać pomocy dla chorego wuja. Patronka 
Meksyku spotkała tego pokornego Indianina koło 
Pocito, gdzie powiedziała mu, że jego wuj został 
uzdrowiony. 

Potem poprosiła go, by wszedł na szczyt góry 
Tepeyac, gdzie znajdzie róże – w miejscu, w którym normalnie one nie rosną. 
Miał je zerwać, zanieść biskupowi jako dowód jego spotkania z nią i poprosić 
o wybudowanie kościoła. Tak też zrobił. 

Juan Diego został przyjęty przez biskupa Zumarraga. Juan Diego rozchylił swój 
płaszcz, z którego wypadły róże, a oczom wszystkich ukazał się wizerunek Matki 
Bożej z Gwadelupy powstały na płaszczu. 

Wszystko to jest zapisane w tekście „Nican Mopohua”2, z którego w każdym 
miesiąca wybraliśmy kilka zdań. Objawienia Juana Diego, wizerunek odbity na 
płaszczu i orędzie o umiłowaniu Maryi inspirowały do głoszenia Jezusa ludowi, 
który zamieszkiwał „nowy świat”. Dziś głoszą Go całemu światu. 

Matka Boża z Gwadelupy jest patronką miasta Meksyk od 1537 roku, a pa-
tronką Meksyku od 1895 roku. W 1951 roku Pius XII ogłosił ją patronką Ameryki 
Łacińskiej. W roku 2000 Jan Paweł II ogłosił Ją Królową Meksyku i Panią obu 
Ameryk. Co się tyczy Juana Diego, został on kanonizowany w 2002 roku. 

2 To XVI-wieczny utwór zwany też Ewangelią Objawień, najstarsze opowiadanie o objawieniach 
w Gwadelupie (przyp. red.).
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1

Wspólnoty radosci i nadziei
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Słowo miesia,ca

Wraz z Noem i jego rodziną miejsce w arce zajęła grupa dość szczególnych 
osób. Były one przebrane za zwierzęta, jako że akurat grały role w panto-

mimie przedstawiającej stworzenie świata. W ten sposób zmyliły czujność synów 
Noego... 

Niektóre z tych osób zachowywały się dziwnie, prawie nie mogły mówić, albo 
mówiły z trudnością, inne nie mogły chodzić... Wszyscy jednak okazywali sobie 
wielką przyjaźń. Gdy tylko mogli, spotykali się razem, aby dzielić się, świętować 
i modlić się wspólnie, a przede wszystkim zawsze byli pełni radości! Noe ze swoją 
żoną oraz ze swoimi synami (Sem, Ham i Jafet) i ich żonami chętnie przychodzili 
do nich od czasu do czasu, bo było im dobrze na spotkaniach z osobami pełnymi 
radości i nadziei. Gdy padający deszcz, gromadzące się czarne chmury i roz-
brzmiewające grzmoty budziły w rodzinie Noego wątpliwości co do słuszności 
powierzonej jej misji, zawsze znajdowała pokrzepienie u nowych przyjaciół i za 
każdym razem podejmowała swoją drogę z lżejszym sercem. 

Nasze wspólnoty Wiary i Światła są czasem podobne do tych pasażerów na 
gapę w arce Noego – wiadomości ze świata nie zawsze są wesołe, perspektywy 
na przyszłość wydają się czasem mroczne. Czy mamy świadomość, że możemy 
świadczyć dobro wokół siebie? Czy potrafimy przekazywać naszą radość? Czy na-
sze drzwi są otwarte, aby inni mogli do nas przyjść i znaleźć radość oraz nadzieję? 

Gdziekolwiek wspólnota by nie była, musi promieniować wokół siebie, to część 
naszej misji. Jesteśmy wezwani przez Boga, by odważnie dzielić się naszymi do-
świadczeniami i naszą duchowością w Kościele i w świecie, aż po krańce Ziemi. 

Przyblizenie tematu miesia,ca

 • Naszą misją jest niesienie radości i nadziei. 
 • Nasze wspólnoty muszą zawsze mieć otwarte drzwi. Trzeba zrobić wysiłek, 

aby być widocznym, aby lepiej komunikować się z otoczeniem. 
 • Nasza wspólnota musi być częścią otaczającej ją rzeczywistości. 

Odnośny	tekst:	Radujcie się zawsze w Panu (Flp 4,4–7).
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Przywitanie
Noe, jego żona, trzej synowie i ich żony przyjmują członków wspólnoty i wpro-
wadzają ich do arki. Każdy będzie miał maskę jakiegoś zwierzęcia. Cała sala jest 
udekorowana obrazkami zwierząt. 

Dzielenie sie,

• Razem
Aby razem odegrać scenkę, możemy zacząć od modlitwy i radosnego śpiewu. 
Pokazuje to modlitewną i radosną atmosferę, która panuje w arce. Synowie No-
ego kochają się. Sem, Ham i Jafet, którzy troszczą się o życie w arce, są zdumieni 
tą świąteczną atmosferą, opowiadają o niej swojemu ojcu. Noe wraca z synami 
i widzi, że wszyscy radośnie tańczą i śpiewają. Wspólnota zaprasza przyby-
łych, by włączyli się w świętowanie. Osoby, które weszły do arki przebrane za 
zwierzęta, to właśnie nasza wspólnota. Czasem zamykamy się i przeżywamy 
nasze spotkanie we własnym gronie, nie przejmując się tym, co dzieje się na 
zewnątrz. Sem, Ham i Jafet są zdumieni na widok członków tej grupy, którzy, 
pomimo trudnej sytuacji przeżywanej w arce, modlą się i radośnie świętują. 
Synowie idą po resztę rodziny. Gdy Noe z całą rodziną widzą wszystkich razem, 
decydują się przyłączyć do tej pięknej wspólnoty. 

• Pomiędzy	rodzicami	i	przyjaciółmi
Kim są Sem, Ham i Jafet naszych czasów? Czy jesteśmy wystarczająco widocz-
ni, aby inni poczuli się zaproszeni do złożenia nam wizyty? Czy drzwi naszej 
wspólnoty są otwarte?

• Z	osobami	z	upośledzeniem
Dlaczego Noe i jego synowie poczuli się szczęśliwi w towarzystwie osób 
przebranych za zwierzęta? Czy chciałbyś, żeby było więcej przyjaciół we 
wspólnocie?

Modlitwa
W naszym kąciku modlitewnym kapelan, albo osoba prowadząca modlitwę, 
zachęca każdego do podzielenia się jakimś radosnym wydarzeniem przeżytym 
w tym miesiącu. Wszyscy dziękujemy za nie Jezusowi. Potem zachęca każdego do 
podzielenia się jakimś wydarzeniem smutnym, lub trudnym. Wszyscy prosimy 
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Jezusa, by nas pocieszył i nam pomógł. Gdy już wszyscy mogli się wypowiedzieć, 
razem dziękujemy Bogu, bo jesteśmy wspólnotą, w której możemy dzielić się 
swoim życiem w zjednoczeniu z Jezusem. Na koniec odmawiamy modlitwę Ojcze 
nasz z gestami, proponowaną przez Wiarę i Światło (zob.	str.	60).

• Modlitwa	ubogiego
Jezu, w każdej rodzinie, którą przyjmujemy, przyjmujemy Ciebie.

Swie,towanie

• Gra:	Odnalezienie	pary.	
Łączymy się w pary. Każda para będzie grać rolę innego zwierzątka. Z zawią-
zanymi oczami rozchodzimy się po całej sali. Każdy ma odnaleźć swojego 
partnera, naśladując głos zwierzęcia. Dwa pieski będą szczekać, dwa kanarki 
– ćwierkać, aż każde zwierzątko odnajdzie swego towarzysza. 

Warsztat artysty
Robimy z papieru małe statki, które będą symbolizować arkę Noego (zob.	str.		62). 
Wejście na statek jest otwarte w geście zaproszenia na spotkanie wspólnoty Wiary 
i Światła. Statki ofiarujemy osobom z zewnątrz.

Matka Boza z Gwadelupy

• Słowo
Matko Boża, Królowo, Córko Judejska, obym nie obciążał lękiem ani troską Two-
jego oblicza, Twojego serca. Z zapałem będę wcielał w życie Twoje natchnienia, 
Twoje słowo i nigdy w tym nie ustanę (Nican Mopohua)

• Obraz
Na naszym obrazie pokolorujemy pierwszy element – świecący w ciemności 
księżyc pod stopami Maryi (str. 61).

Do naste,pnego spotkania
Będę się starał zachowywać radość w sercu, aby głosić wszystkim dobrą no-
winę o Wierze i Świetle.
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2

Wspólnoty strózów
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Słowo miesia,ca

Prorocy byli wiele razy wzywani do bycia stróżami, jak np. Ezechiel: „Ciebie, 
o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to, byś słysząc 

z mych ust napomnienia przestrzegał ich w moim imieniu” (Ez 33,7). Jego od-
powiedzialność przypominała trochę odpowiedzialność św. Bernadety – miał 
tylko powtórzyć to, co usłyszał – gdy powiedziała ona do proboszcza z Lourdes: 
„Jestem zobowiązana, by to księdzu powiedzieć, a nie spowodować, by ksiądz 
w to uwierzył”. 

My także, jak stróże, mamy być odpowiedzialni. Musimy zawsze być czujni, by 
usłyszeć wołanie ubogiego w jego samotności. Młodzi rodzice wobec narodzenia 
dziecka z upośledzeniem nie wiedzą, co robić, ani do kogo się zwrócić. Z pewno-
ścią zajmie się nimi służba zdrowia, dostaną adresy do specjalistów. Tego jednak, 
co najistotniejsze – prawdziwych przyjaciół, którym można powierzyć swoje lęki 
i wątpliwości – nie znajduje się łatwo. 

Rodzice coraz częściej zwracają się do struktur społecznych, aby móc anoni-
mowo (to trochę łatwiejsze) porozmawiać z innymi rodzicami. Niektórzy słyszeli 
o Wierze i Świetle, ale wiedzą, że brakuje młodych. Poza tym nie mają ochoty, 
przynajmniej nie od razu, stanąć twarzą w twarz z innymi rodzicami, którzy mają 
większe doświadczenie, a widok starszych osób z upośledzeniem jest jak spojrze-
nie w przyszłość, nad którą nie chcą się zbyt wcześnie zastanawiać. 

Jak możemy dotrzeć do tych zranionych rodziców? Może młodzi z naszych 
wspólnot, bardziej oswojeni z nowymi technologiami, spróbują dotrzeć do tych 
osamotnionych rodziców, którzy wypowiadają się na forach internetowych, 
i zaproponują im utworzenie wirtualnych wspólnot, które kiedyś mogłyby stać 
się wspólnotami rzeczywistymi, gdy pragnienie spotkania stanie się silniejsze? 

Są też tacy, którzy się wstydzą i ukrywają, bo nie chcą wystawić na widok 
publiczny ich dziecka, które jest inne. Konieczne jest bardziej aktywne czuwanie 
przy nich, trzeba także szukać pomocy parafii i wspólnot zakonnych, które często 
prowadzą działalność socjalno-medyczną i znają rodziny ze swoich dzielnic. 
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Wspólnoty Wiary i Światła mają radosną nowinę do przekazania. Stanowi to 
część naszego DNA. Bądźmy stróżami, zawsze gotowymi do jej zwiastowania, 
zgodnie ze słowami: „uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym 
Duch Święty ustanowił was biskupami” (Dz 20,28).

Przyblizenie tematu miesia,ca

 • Musimy być uważni, aby dotrzeć do rodziców, którzy chowają się za ekra-
nem komputera, albo za swoimi drzwiami, i pozostają w izolacji. 

 • Tę misję powierzmy młodym przyjaciołom biegłym w porozumiewaniu 
się przez Internet. 

Odnośny	tekst:	Maryja wybiera się w drogę (Łk 1,39–45).

Przywitanie
Elżbieta, przedstawiona przez członka ekipy, przyjmuje każdego, dając mu obra-
zek Maryi i mówiąc: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony 
jest Jezus, Twój Syn”. Potem wchodzimy razem na salę.

Dzielenie sie,
Przeżywamy Ewangelię o Nawiedzeniu. Pod koniec scenki wszyscy wraz z Maryją 
śpiewamy Magnificat. 

Maryja, wiedząc, że Elżbieta potrzebuje pomocy, nie waha się wyruszyć w dro-
gę, chociaż jest brzemienna. Długo pozostaje u swojej kuzynki, aby pomagać 
i ją wspierać. Tak jak Maryja jesteśmy wezwani do wyjścia naprzeciw nowym 
rodzicom i przyjaciołom, aby pomóc im przekroczyć trudności w drodze, posłu-
gując się wszelkimi środkami, którymi dysponujemy, w tym Internetem i innymi 
środkami komunikacji. 

• Pomiędzy	rodzicami	i	przyjaciółmi
Jakimi środkami posługujemy się we wspólnocie, aby zbliżyć się do osób, któ-
re potrzebują Wiary i Światła? Czy korzystamy z takich środków jak portale 
społecznościowe, prasa czy osobiste zaproszenia? Czy nasza wspólnota jest 
gotowa na przyjęcie nowych rodziców i młodych przyjaciół?
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• Z	osobami	z	upośledzeniem
Jak zaprosiłbyś nowego przyjaciela do wspólnoty? 

Warsztat artysty
Robimy zaproszenia, które wyślemy do przyjaciół i znajomych, aby zaprosić ich 
na następne spotkanie (zob.	str.	63).

Modlitwa
Kącik modlitewny udekorowany jest śladami kroków. Są to kroki posłańców 
nadziei. Kapelan albo animator czyta fragment Listu do Rzymian (10,15): „Jakże 
mogliby im głosić, jeśliby nie zostali posłani? Jak to jest napisane: jak piękne stopy 
tych, którzy zwiastują dobrą nowinę!” Zachęca każdego, by poprosił o pomoc, aby 
nasze stopy były stopami Jezusa, aby przez nasze świadectwo i niesienie orędzia 
Jego miłości spotkać się z innymi. Na zakończenie wszyscy bierzemy się za ręce, 
aby jeszcze raz posłuchać fragmentu tekstu.

• Modlitwa	ubogiego
Kocham Cię, Panie Jezu, chcę być Twoim posłańcem.

Swie,towanie

• Gra:	Tunel	i	piłka.	
Dzielimy się na ekipy od sześciu do dziesięciu osób. Ustawiają się one w rzę-
dach, około dwóch metrów jedna od drugiej z szeroko rozstawionymi nogami. 
Pierwsza osoba w każdym rzędzie trzyma piłkę. Na sygnał odwraca się i prze-
suwa piłkę między nogami drugiej osoby, która musi ją złapać i przekazać 
następnej, nie poruszając nogami. Ostatnia osoba, która dostaje piłkę, staje 
na pierwszym miejscu itd. Kiedy pierwszy gracz znajdzie się znów na początku 
rzędu, wszyscy krzyczą: jesteśmy mistrzami! 

Matka Boza z Gwadelupy

• Słowo
Błagam Cię i proszę usilnie, by nastał jutrzejszy dzień. (Nican Mopohua)
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• Obraz
Na naszej obrazie pokolorujemy Juana Diego, posłańca Maryi (str. 61). 

Do naste,pnego spotkania
Jeśli spotkam osobę z upośledzeniem albo jej rodziców, odważę się ich zaprosić 
na następne spotkanie wspólnoty.
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3

Wspólnota w niebie
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Słowo miesia,ca

W Wielki Czwartek wieczorem Jezus długo mówił do swoich uczniów o swym 
odejściu i starał się ich umocnić, zapowiadając swoje powtórne przyjście: 

„W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam po-
wiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam 
miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście byli tam, gdzie Ja 
jestem” (J 14,2–3). 

Liczni są ci, których poznaliśmy i pokochaliśmy w naszych wspólnotach, którzy 
są dziś w domu Ojca. Czynią na pewno to, o czym mówił Jezus:  przygotowują nam 
miejsce, stanowią wielką wspólnotę, której radość musi udzielać się wszystkim 
mieszkańcom nieba. Są pomiędzy nimi osoby z upośledzeniem, takie jak Paulina 
z Brazylii czy Laurent le Polain z Belgii, rodzice tacy jak Francesco Gammarelli 
z Włoch czy Yasuhiro Hattori z Japonii, przyjaciele tacy jak Henri Major z Kanady, 
Stefano di Franco z Włoch albo Alfredo Souto Neves z Portugalii, kapelani tacy 
jak ojciec Joseph Larsen a nawet założyciele Wiary i Światła, tacy jak Mariangela 
Bertolini z Włoch i tylu innych, których nie sposób wymienić... Spotykają się teraz 
częściej, niż raz na miesiąc! Gdy tylko nasza wspólnota, albo kilkoro z nas, spoty-
ka się w „czwartym czasie”, są z nami, obecni w tajemnicy obcowania świętych. 
Wierzymy bowiem, że są usprawiedliwieni przez łaskę Bożą. 

W czasie spotkań naszych wspólnot nie zapominajmy o tych, którzy nas 
poprzedzili i wymieniajmy ich imiona podczas modlitwy, aby prosić ich o przy-
gotowanie nam dobrego miejsca w raju. Na tamtym świecie to nasi przyjaciele 
z upośledzeniem będą odpowiedzialni za prowadzenie wspólnoty w niebieskim 
Jeruzalem. Będą odziani w białe szaty, bo są ich godni (por. Ap 3,4). Doprowadzą 
na przygotowane dla nich miejsce swoich rodziców odzianych w białe szaty, które 
wybielili oni we krwi Baranka, idąc z wielkiego ucisku. Doprowadzą ich do Boga, 
który otrze z ich oczu wszelką łzę (por. Ap 14,7 i 17). Przyjmą też wszystkich przy-
jaciół, wprowadzając ich przez bramy miasta, gdyż otrzymali oni we wspólnotach 
ostatnie zapisane w Biblii błogosławieństwo: „błogosławieni, którzy płuczą swoje 
szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili 
do Miasta” (Ap 22,14). 
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I tak wszyscy będziemy uczestniczyć w uczcie weselnej Baranka odziani 
w białe szaty!

Przyblizenie tematu miesia,ca

 • Obcowanie świętych
 • Wszyscy jesteśmy zgromadzeni razem dzięki białym szatom

Odnośny	tekst:	Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca  
(Mt 18,1–5.10) 

Przywitanie
Sala udekorowana jest imionami członków wspólnoty, którzy są już w domu Ojca. 
Dwie osoby z upośledzeniem przedstawiają aniołów. Przyjmują każdego członka 
wspólnoty, podając czerwoną wstążkę i białą wstążkę, na których można pisać.

Dzielenie sie,
Kapelan albo odpowiedzialny tłumaczy w prostych słowach, czym jest wielka 
wspólnota w niebie i obcowanie świętych. To wszyscy przyjaciele Jezusa żyją-
cego i umarłego, którzy żyją lub żyli razem wiarą, nadzieją i miłością, należący 
do Jezusa przez chrzest. Ta komunia miłości między wszystkimi nie zna granic 
przestrzeni ani czasu. Dlatego ci, którzy nas poprzedzili, mogą przygotować nam 
miejsce, a my modlimy się za nich. 

• Pomiędzy	rodzicami	i	przyjaciółmi
Zachęcamy każdego, by powiedział coś o osobie, która mogłaby mu przygo-
tować miejsce w raju. 

• Z	osobami	z	upośledzeniem
Jak chciałbyś być przyjęty w raju? Przez kogo?

Warsztat artysty
Możemy sporządzić ołtarzyk zmarłych zgodnie z tradycją meksykańską, aby uczcić 
naszych rodziców i przyjaciół (zob.	str.	63).
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Modlitwa
W naszym kąciku modlitewnym umieszczamy dom na obłoku, który przedsta-
wia dom Ojca. Zapalona jest świeca. Kapelan czyta fragment Ewangelii św. Jana 
(14,1–3) – Idę, aby przygotować wam miejsce. W ciszy każdy zastanawia się nad 
miejscem przygotowanym przez Boga. Na wstążkach, które otrzymaliśmy na 
początku spotkania, piszemy imię osoby, która jest już w domu Ojca, po czym 
przyklejamy wstążki na domu. Potem, trzymając się za ręce, po kolei odmawiamy 
modlitwę za naszych zmarłych rodziców i przyjaciół.

• Modlitwa	ubogiego
Dziękuję Ci, Jezu, błogosławieni są ci, którzy już są w Twoim domu.

Swie,towanie
Święto Wszystkich Świętych i Święto Zmarłych obchodzone są w Meksyku 
w szczególny sposób – bardzo radośnie. Możemy uformować wielki korowód 
taneczny, symbolizujący obcowanie świętych, śpiewając i grając piosenkę „Gdy 
kiedyś Pan powróci znów”3. 

Matka Boza z Gwadelupy

• Słowo
Kim jestem? Dokąd idę? Czy to może miejsce, o którym opowiadali starsi, nasi 
przodkowie i pradziadowie: kraina kwiatów? Czy to raj? (Nican Mopohua)

• Obraz
Kolorujemy anioła znajdującego się u stóp Matki Bożej z Gwadelupy (str. 61).

Do naste,pnego spotkania
Codziennie będę modlił się za osobę, o której opowiadałem w czasie dzielenia 
się, i będę ją prosił, by modliła się za mnie i za całą wspólnotę.

3 Francuska wersja Drogowskazów proponuje farandolę (taniec prowansalski) na melodię z filmu 
„Coco” (https://www.youtube.com/watch?v=VRfyNj9fG-U. Tekst piosenki po francusku) (przyp. red.).

https://www.youtube.com/watch?v=VRfyNj9fG-U
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4

Wspólnoty we,druja,ce
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Słowo miesia,ca

Oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i Jezus opuścił Betlejem wraz 
z Maryją i Józefem i udał się do Egiptu” (por. Mt 2,13–14). Tam, pośród 

innych emigrantów, zaznał twardego życia uchodźcy. Dzięki temu uchroniono 
Jezusa przed szaleństwem króla Heroda, który zamordował wiele niewinnych 
dzieci. Także i dzisiaj wiele osób doświadcza życia uchodźcy, lecz tylko niewiele 
z nich przyjmowanych jest z otwartymi ramionami – czy to na Bliskim Wschodzie, 
w Azji czy gdzie indziej. Wiele krajów musi stawić czoło problemowi napływu 
emigrantów czy uchodźców, którzy uciekają od wojny, od prześladowań, od kata-
strof naturalnych czy od ubóstwa. Wśród nich są z pewnością rodziny z dziećmi 
z upośledzeniem. W obozie Erbil w Iraku przyjaciele z ruchu „Miłość i radość” 
(bliskiego Arce oraz Wierze i Światłu) tak jak my świętują na każdym spotkaniu 
urodziny miesiąca. Rodziny z Wiary i Światła z Syrii zostały przyjęte do wspólnot 
krajów europejskich, gdzie mogły się schronić... 

Papież Franciszek, w swym orędziu na 14 stycznia 2018 r. – Dzień Emigranta 
i Uchodźcy – prosi, aby przyjmować te osoby, chronić je, popierać i integrować. 
Nie zawsze jest to proste i łatwe. Wiemy jednak, że osoby z upośledzeniem mają 
wielkie pragnienie relacji. Jeśli więc tylko potrafimy dotrzeć tam, gdzie one są, 
to ułatwią nam zadanie. Sięgnijmy do naszych korzeni, a zobaczymy, że drzewo 
genealogiczne większości z nas ma bardzo głębokie korzenie, które mogą sięgać 
innych krajów, a nawet innych kontynentów. Łatwiej jest odpowiedzieć na pytanie, 
gdzie mieszkasz, niż na pytanie, skąd pochodzisz. Poszukajmy wsparcia w spe-
cjalnych stowarzyszeniach, bo trzeba być wspaniałomyślnym, ale nie naiwnym, 
do takich spotkań należy się dobrze przygotować. 

Rozpoczęliśmy od ucieczki do Egiptu, przypomnijmy sobie więc, co było potem: 
„gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie i rzekł: 
„Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy 
czyhali na życie Dziecięcia” (Mt 2,19–20). Przyjmowanie powinno być wspania-
łomyślne. Księga Kapłańska mówi to bardzo jasno: „Przybysza, który się osiedlił 
wśród was, będziecie uważać za obywatela. Będziesz miłował go jak siebie same-
go, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej” (Kpł 19,34). Trzeba jednak też 
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umożliwić każdemu powrót do siebie, gdy sytuacja w jego kraju się ustabilizuje. 
Podążajmy wszyscy razem za Najświętszą Rodziną drogami Ewangelii, z Nazaretu 
do Egiptu i z Egiptu do Nazaretu.

Przyblizenie tematu miesia,ca

 • Spróbujmy wyjść naprzeciw rodzinom uchodźców, które mają upośledzone 
dziecko. 

 • Są różne przyczyn ucieczki uchodźców z rodzinnego kraju: wojna, ubóstwo, 
katastrofy naturalne.

Odnośne	teksty:	Przybysza, który się osiedlił wśród was, będziecie uważać 
za obywatela (Kpł 19,34); Anioł ukazuje się we śnie Józefowi (Mt 2,13–15).

Przywitanie
Miejsce spotkania będzie przypominało schronienie dla ofiar czy migrantów. 
Każdy nowy przybysz przyjmowany jest przez ekipę koordynującą, od której 
otrzymuje koc, ciastko lub coś do picia.

Dzielenie sie,
Przeżywamy Ewangelię o ucieczce do Egiptu. Najświętsza Rodzina zmuszona 
jest do życia w obcym kraju, wrogim jej religii i zwyczajom. Stają się uchodźcami.

• Pomiędzy	rodzicami	i	przyjaciółmi
Czy spotkaliście już emigranta lub osobę dotkniętą klęską żywiołową bądź 
odsuniętą na margines? Jaka była wasza reakcja? Czy wspólnota mogłaby być 
dla niej miejscem, w którym będzie przyjęta? 

• Z	osobami	z	upośledzeniem
Co byś zrobił, gdybyś spotkał osobę samotną, która nie ma domu ani nic do 
jedzenia? 

Warsztat artysty
Robimy naszyjnik z papieru na powitanie, który ofiarujemy komuś z zewnątrz, 
zapraszając, by przyszedł na nasze następne spotkanie (zob.	str.	64).
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Modlitwa
Umieszczamy obraz Najświętszej Rodziny i Jezusa, Dobrego Pasterza w naszym 
kąciku modlitewnym. Siadamy w kręgu i śpiewamy Psalm 23 „Pan jest moim 
Pasterzem”. Dziękujemy Bogu za to, że zostaliśmy przyjęci we wspólnocie, która 
odnawia nasze siły i karmi nas miłością braterską. Prosimy Najświętszą Rodzinę, 
by nauczyła nas przyjmować nowe rodziny do wspólnoty tak gorąco, jak w Naza-
recie. Na koniec jeszcze raz czytamy lub śpiewamy psalm.

• Modlitwa	ubogiego
Panie Jezu, chcę przyjmować Cię każdego dnia i przyjmować cierpiące rodziny.

Swie,towanie

• Gra:	lokomotywa	i	wagony.	
Każdy grający jest wagonem w swoim hangarze (stoi na gazecie). Inny gracz 
będzie lokomotywą. Rusza i dołącza wagony jeden po drugim. Wagony od razu 
przyczepiają się do lokomotywy, łapiąc gracza w pasie lub za ramiona. Pociąg 
się wydłuża i przemieszcza z różną szybkością. Kiedy lokomotywa zagwiżdże, 
każdy wagon chowa się w jednym z hangarów. Gracz, który nie znalazł hangaru, 
staje się lokomotywą.

Matka Boza z Gwadelupy

• Modlitwa
Czy nie jesteś szczęśliwy, siedząc na moich kolanach? Czy mój płaszcz cię nie 
okrywa? (Nican Mopohua)

• Obraz
Kolorujemy płaszcz Matki Bożej z Gwadelupy, który daje schronienie (str. 61).

Do naste,pnego spotkania
Jeśli spotkam osobę samotną, bez schronienia, spróbuję wyjść jej naprzeciw, 
aby ją pocieszyć i ofiarować jej trochę mojej radości. Nie zapomnijmy zacząć 
myśleć o obozie letnim i o rekolekcjach, które trzeba przygotowywać co naj-
mniej pół roku przedtem (zob.	str.	55). 
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Wspólnoty przyjmuja,ce
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Słowo miesia,ca

W Sychar, małej wiosce w Samarii, większość mieszkańców uważała się za 
ludzi prawych. Przestrzegali tradycji religii opartej na księgach Pięcioksięgu 

i oddawali cześć Bogu na Górze Garizim, aby iść za przykazaniami Mojżesza: „Gdy 
przekroczycie Jordan, staną na Górze Garizim, by błogosławić lud: Symeon, Levi, 
Juda, Issachar, Józef i Beniamin” (Pwt 27,12). Byli oni pewni, że działają w dobrej 
wierze i gardzili Żydami, którzy oddawali cześć Bogu w świątyni jerozolimskiej. 
Gardzili też tymi z ich wspólnoty, których zachowanie według nich nie odpowiada-
ło regułom, tak jak w przypadku kobiety, która tak często zmieniała mężów... Nie 
chodziła ona już po wodę do studni Jakubowej o porannym chłodzie, bo musiałaby 
spotykać inne kobiety, które z pewnością odwracałyby się do niej plecami, aby 
z nią nie rozmawiać. Chodziła tam w południe, gdy był upał, bo była pewna, że 
nie spotka nikogo. Jednak pewnego dnia spotkała tam Kogoś, a to spotkanie wiele 
zmieniło w jej wiosce. To ona, która trzymała się z dala od ludzi uważających się 
za prawych, przyniosła im Dobrą Nowinę o Jezusie! Po czym wszyscy, wreszcie 
zgromadzeni razem, poprosili Go, aby pozostał wśród nich przez dwa dni. 

Czy jesteśmy pewni, że nasze wspólnoty nie są podobne do wspólnoty z Sy-
char? Dobrze czujemy się razem, mamy nasze zwyczaje i za bardzo nie lubimy, 
gdy ktoś zakłóca nasze spotkanie. Dobrze znamy Wiarę i Światło, jej Kartę i Kon-
stytucję, a więc po co przyjmować wicekoordynatora prowincji, który chce nas 
szpiegować? Nie, to spowoduje, że nasze spotkanie będzie stracone... Po co przyj-
mować młodych, którzy przybyli, aby zaproponować nam prowadzenie śpiewów 
z gitarą i fletem? Nie, przecież znamy na pamięć pieśń: „Bo nikt nie ma z nas...” i to 
nam wystarczy...! Po co odpowiadać na zaproszenie księdza z sąsiedniej parafii 
o innej tradycji chrześcijańskiej niż nasza? Nie, przecież ekumenizm jest dla nas 
zbyt trudny...! Po co przyjmować rodzinę niechrześcijańską czy niewierzącą? 
Przecież niektórzy już się krzywią, gdy proponujemy czas modlitwy... Zatracili-
byśmy wtedy naszą duszę! 

A jednak Jezus wciąż chce nas zaskakiwać: „Oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli kto 
posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał a on ze 
Mną” (Ap 3,20). Umiejmy słuchać tych, na których czasem patrzymy z ukosa, bo 
może to za ich pośrednictwem Jezus chce nas nauczyć podążania za Nim drogami 
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Ewangelii. A poza tym perspektywa wieczerzy z Jezusem powinna nakłonić nas, 
byśmy nie zatykali sobie uszu, gdy rozbrzmiewa wołanie, bo ten głos nas samych 
przyprowadził do Wiary i Światła. Zakosztowaliśmy tej wspólnej wieczerzy... Czy 
miałaby być mdła? Ale może jest taka z powodu naszego nastawienia?

Przyblizenie tematu miesia,ca

 • Pomóżmy wyjść z radością na zewnątrz wspólnotom, które są usztywnione, 
skostniałe czy zasklepione w rutynie. 

 • Nieustannie zachęcajmy, przyjmujmy.

Odnośny	 tekst:	 Zaproszeni na ucztę (Mt 22,1–14); Natrętny przyjaciel  
(Łk 11,5–10). 

Przywitanie
Po przyjściu na spotkanie każdy otrzymuje małe, zamknięte pudełko (np. od 
zapałek), które zawiera to przesłanie: jesteś fundamentem wspólnoty Wiary 
i Światła. Pomoże nam to zrozumieć, jak otwierać nasze serce, jak otwierać naszą 
wspólnotę.

Dzielenie sie,
Przeżywamy Ewangelię o natrętnym przyjacielu.

• Pomiędzy	rodzicami	i	przyjaciółmi
Dlaczego we wspólnocie jesteśmy ostrożni jeśli chodzi o nowości, o zmiany? 
Dlaczego nie przyjmujemy tych, którzy nie podzielają naszych przekonań? Czy 
jesteśmy gotowi, by słuchać kogoś, kto myśli inaczej niż my? Czym się wyma-
wiamy, by tylko nie otwierać szerzej drzwi naszej wspólnoty?

• Z	osobami	z	upośledzeniem
Jak reagujesz, gdy ktoś prosi cię o coś, a ty jesteś zajęty?

Warsztat artysty
Robimy mini pinatę, którą ofiarujemy komuś z zewnątrz, aby zaprosić do uczest-
nictwa w następnym spotkaniu (zob.	str.	64).
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Modlitwa
Mapa świata i obraz Jezusa umieszczone są w naszym kąciku modlitewnym. Je-
steśmy zaproszeni, by patrzeć na ten świat, myśląc o rodzinach, które są w takiej 
samej sytuacji jak my, ale które nie znają jeszcze Wiary i Światła. Ten czas modli-
twy ma nam pomóc usłyszeć głos Jezusa, pukającego do drzwi naszej wspólnoty. 
Animator czyta fragment Pisma Świętego: „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto 
posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze 
Mną” (Ap 3,20). Prośmy Boga o otwarcie naszych serc, abyśmy mogli przyjmować 
nowe rodziny. Na zakończenie odmawiamy Ojcze nasz z gestami (zob.	str. 60).

• Modlitwa	ubogiego
Panie Jezu, dziękuję Ci, że moje serce jest otwarte i otwarta jest moja wspól-
nota.

Swie,towanie

• Gra:	Krąg.	
Formujemy krąg trzymając się za ręce. Jedna osoba stoi w środku, a druga – na 
zewnątrz. Śpiewamy i koło zaczyna się kręcić. Pod koniec refrenu zatrzymuje 
się. Osoba stojąca na zewnątrz próbuje rozdzielić dwie złączone ręce, aby pójść 
po osobę stojącą w środku i wyprowadzić ją. Dwie osoby, które puściły ręce, 
stają jedna na zewnątrz, druga wewnątrz. 

Matka Boza z Gwadelupy

• Modlitwa
Czyż nie stoję przed tobą ja, która jestem twoją Matką? (Nican Mopohua) 

• Obraz
Kolorujemy ręce Maryi, która zawsze nas przygarnia (str. 61).

Do naste,pnego spotkania 
Będę próbował słuchać innych, zwłaszcza tych, na których czasem patrzę z ukosa.
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6

Wspólnoty domowników
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Słowo miesia,ca

Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich 
po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść 

zamierzał” (Łk 10,1). 
Czasem nie jest łatwo przyprowadzić rodziny na spotkanie, bo są one zbyt 

rozproszone, koszty przejazdu są wysokie, a rodzicom trudno wytłumaczyć, dla-
czego mieliby w nim uczestniczyć. Są kraje, w których odpowiedzialni za Wiarę 
i Światło obrali sobie za wzór siedemdziesięciu dwóch uczniów z Ewangelii. Idą 
przed Jezusem, opowiadają o Wierze i Świetle w rodzinach, szkołach i ośrodkach. 
Przychodzą bez pieniędzy, torby i sandałów, bo ich główną misją nie jest niesienie 
pomocy materialnej (skądinąd często bardzo potrzebnej), lecz na wszelkie moż-
liwe sposoby dzielenie się przesłaniem Wiary i Światła. Mówią oni, że naszym 
powołaniem jest umożliwienie osobom z upośledzeniem umysłowym odkrycia 
własnej wartości i piękna. Często są one uważane za niepotrzebne i ignorowane 
nawet przez własnych rodziców, którzy nierzadko są bardzo zdezorientowani, nie 
wiedzą, co robić. Posłańcy pomagają rodzicom zdać sobie sprawę, że ich dziecko 
nie jest karą od Boga, lecz błogosławieństwem, ponieważ może ich przybliżyć do 
Boga, który zawsze jest przy nich w czasie trudnej próby. 

Pewien kapelan z afrykańskiego kraju napisał do korespondenta krajowego: 
„Nie ma jednego sposób przeżywania Wiary i Światła. Może niepotrzebnie wy-
obrażaliśmy sobie, że trzeba odtworzyć to, co robi się w Europie. Tutejsza sytuacja 
jest inna i ty dostosowałeś przesłanie Wiary i Światła do lokalnej rzeczywistości. 
Zachęcam cię, byś dalej szedł tą drogą i dzielił się tym przesłaniem na wszelkie 
możliwe sposoby. To misja powierzona nam przez Jezusa, a jednocześnie część 
tej misji, którą Jezus powierzył swoim uczniom w Zesłanie Ducha Świętego”. 

Spotkania mogą więc przebiegać w bardzo różny sposób, to nic nie ujmuje 
dobrej nowinie, którą mamy głosić. Duch Wiary i Światła powoli przenika każdą 
rodzinę, którą odwiedzamy, każda z nich zaczyna odczuwać pragnienie wspólnego 
spotkania – bo inni są tacy jak my.... Nawet jeśli takie wspólne spotkanie odbędzie 
się raz na kwartał, radość będzie coraz piękniejsza! 

Są też kraje, które mają piękną tradycję odwiedzania po spotkaniu tych, którzy 
nie mogli w nim uczestniczyć. Pozwala to podtrzymać kontakt i dać odczuć tym, 
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którym coś przeszkodziło, że wciąż są pełnymi członkami wspólnoty. Opowiada 
się wtedy co wydarzyło się na spotkaniu. Nie zapomnijmy, co powiedział Jezus 
po powrocie siedemdziesięciu dwóch uczniów z udanych misji: „W tej właśnie 
chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię Ojcze, Panie 
nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je 
prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie»” (Łk 10,21).

Przyblizenie tematu miesia,ca

 • Bądźmy nowatorscy, twórczy i otwarci na rzeczywistość, porzućmy rutynę. 
 • Nie ma jednego modelu wspólnoty Wiary i Światła.

Odnośny	tekst:	Żniwo jest wielkie (Łk 10–1,10). 

Przywitanie
Członkowie wspólnoty rozproszeni są na zewnątrz. Osoba przedstawiająca Jezusa 
wysyła trzy osoby, aby przyprowadzić kilkoro tych, którzy są na zewnątrz. Kolejne 
trzy osoby robią to samo, aż wszyscy zgromadzą się razem.

Dzielenie sie,
Jedna rodzina zostanie poproszona o to, by przyszła trochę później i by zaczeka-
ła w pobliżu. Będzie ona przedstawiać tych, którzy nie mogli przyjść z różnych 
przyczyn. Animator sygnalizuje ich nieobecność. Wszyscy po nich pójdziemy. Jest 
to przykład: trzeba znajdować rozwiązania, aby dotrzeć do tych, którzy nie mogą 
przyjść na spotkanie. 

• Pomiędzy	rodzicami	i	przyjaciółmi
Biorąc pod uwagę rzeczywistość naszej wspólnoty, jak nieść przesłanie o Wie-
rze i Świetle tym, którzy nie mogą uczestniczyć w spotkaniach? Czy wasze życie 
byłoby takie samo, gdybyście nie byli członkami wspólnoty Wiary i Światła? 
Jak dostosować nasze spotkania do otoczenia, nie tracąc z oczu istoty Wiary 
i Światła?

• Z	osobami	z	upośledzeniem
Kogo chciałbyś zaprosić do wspólnoty?
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Warsztat artysty
Robimy małe autobusiki z kartonu, ofiarujemy je osobom z zewnątrz (zob.	
str. 65).

Modlitwa
Dekorujemy nasz kącik modlitewny obrazem Matki Bożej z Gwadelupy i foto-
grafiami kilku wspólnot z całego świata, aby pokazać ich różnorodność. Kapelan 
przypomina nam, że Matka Boża ukazała się jako Indianka narodowi meksy-
kańskiemu, który przeżywał wtedy czas ucisku i cierpienia. Modlimy się o to, by 
nasze wspólnoty Wiary i Światła mogły dotrzeć do rodzin, które cierpią i zanieść 
im nadzieję i miłość.

• Modlitwa	ubogiego
Dziękuję Ci, Panie Jezu, który przynosisz ulgę cierpiącym pod brzemieniem. 
Uczysz nas czynić tak samo.

Swie,towanie

• Gra:	sałatka	owocowa.	
Pierwszy uczestnik zabawy mówi „do mojej sałatki owocowej wkładam...” 
i wymienia owoc, który wkłada do sałatki (na przykład truskawkę). Drugi 
uczestnik zabawy powtarza: „do mojej sałatki owocowej wkładam truskawkę” 
i dodaje nowy owoc (na przykład ananasa). Trzeci uczestnik zabawy powtarza 
już dwa owoce: „do mojej sałatki owocowej wkładam truskawkę, ananasa”, 
a potem dodaje trzeci owoc itd. Każdy uczestnik zabawy powtarza sporządzoną 
listę owoców i dodaje kolejny owoc. Potem możemy zrobić razem prawdziwą 
sałatkę owocową. W Wierze i Świetle wszyscy jesteśmy różni, ale tworzymy 
piękną, międzynarodową wspólnotę.

Matka Boza z Gwadelupy

• Słowo
Niech w twoim sercu nie będzie zamętu ani niepokoju. Niech nic nie zakłóca 
twojego spokoju. Póki nie poczujesz się szczęśliwy, przepełniony szczęściem. 
(Nican Mopohua)
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• Obraz
Kolorujemy oblicze i szatę Matki Bożej z Gwadelupy. Maryja przyjęła postać 
Indianki, aby bardziej utożsamić się z Juanem Diego i z całym narodem mek-
sykańskim (str. 61).

Do naste,pnego spotkania 
Będę próbował dodawać odwagi i nadziei tym, którzy cierpią.
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7

Wspólnoty swie,tuja,ce
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Słowo miesia,ca

Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, 
ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię oni nawzajem nie zaprosili 

i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych 
chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie 
się odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawied-
liwych” (Łk 14,12–14). Gdy urządzamy święto we wspólnocie Wiary i Światła, 
robimy dużo hałasu, a ci, którzy nas słyszą, dziwią się, że można się radować, 
śpiewać i tańczyć z osobami z upośledzeniem umysłowym. Pierwsza reakcja 
świadków takich wydarzeń niestety wciąż bywa podobna do reakcji tych, którzy 
w 1971 roku w sanktuarium w Lourdes mówili do rodziców Loïka i Tadeusza: 
„Kiedy się ma takie dzieci, trzeba siedzieć w domu”. A jednak radość jest nieod-
łącznym elementem Wiary i Światła – jesteśmy posłańcami radości, świadczymy 
o niej we wszystkich naszych prowincjach. Określając naszą tożsamość mówimy, 
że poprzez różne zajęcia – świętowanie, dzielenie się i modlitwę, które są źródłem 
radości, uczymy się akceptować i przyjmować nasze słabości, znajdujemy także 
odpoczynek, pocieszenie i uzdrowienie. Możemy ponownie ruszać w drogę, umac-
niani otrzymaną przyjaźnią, z odnowioną energią – odkrywając dar każdej osoby. 
Wokół nas jest tyle okazji do dzielenia się naszą radością, wykorzystujmy więc 
każde wydarzenie do przekazywania radosnej nowiny tych, których napotkamy. 

Możemy świętować rocznicę ważnego wydarzenia (np. urodziny członka 
wspólnoty albo osoby, która już nie jest we wspólnocie, ale o niej nie zapomina-
my), przygotować nabożeństwo w naszej parafii, podczas którego może być uho-
norowana osoba z upośledzeniem z naszej wspólnoty, bądź inscenizację Ewangelii 
na parafialną czy diecezjalną mszę świętą. Pantomima przygotowana w czerwcu 
2016 roku na Mszę na placu św. Piotra przez Wiarę i Światło była naprawdę nie-
zwykła (i pierwsza!). Szczególną okazją do opowiadania innym o pięknie relacji 
przyjaźni, jakie nawiązujemy między nami na naszych spotkaniach jest Dzień 
Głoszenia i Dzielenia. 

Jesteśmy ubranymi w weselne szaty świadkami zaproszonymi na weselną 
ucztę syna królewskiego, który zobowiązuje nas do służby królowi, nawet jeśli 
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mamy dźwigać nasz krzyż. Ten krzyż da nam szansę na spotkanie Jezusa, pomoże 
nam w naszej służbie i przyniesie nam radość, której nikt nam już nie odbierze 
(por. J 16,22). 

Nie bójmy się pozostawić otwartych drzwi, gdy obchodzimy jakieś wydarzenie 
w naszej wspólnocie, będziemy bardziej widoczni a nasze świadectwo będzie 
mocniejsze.

Przyblizenie tematu miesia,ca

 • Otwórzmy drzwi i wyjdźmy na zewnątrz. 
 • Głośmy naszą radosną nowinę, bądźmy posłańcami radości.

Odnośne	teksty:	Wesele w Kanie Galilejskiej (J 2,1–11); Duch Pański spoczywa 
na Mnie (Łk 4,16–21).

Przywitanie
Sala będzie udekorowana białymi kwiatami. Ustawiamy duży stół jak na uczcie 
weselnej. Każdy, kto przychodzi, jest podejmowany szklaneczką wina albo soku 
z winogron. 

Dzielenie sie,
Wraz z naszymi gośćmi przeżywamy Ewangelię o Kanie Galilejskiej. Co wydawało 
wam się najważniejsze w tej scence? Maryja mówi do sług: „Zróbcie wszystko, 
cokolwiek wam powie”. Czy w naszym codziennym życiu spełniamy to, o co prosi 
nas Jezus? 

Swie,towanie
Proponujemy każdemu, by zaprezentował weselny taniec albo wykonał pieśń 
tradycyjną dla jego regionu.

Modlitwa
Siedzimy w kręgu w naszym kąciku modlitewnym. Kapelan czyta tekst z Ewan-
gelii św. Łukasza (4,18–21): „Duch Pański spoczywa na Mnie”. Składamy dzięki 
Bogu, ponieważ Duch Święty jest pośród nas i posyła nas do naszych braci. Potem, 
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kapelan w ciszy podchodzi do jednej z osób, bierze ją za rękę i wyprowadza na 
środek. Potem zachęca każdego, by zrobił to samo, abyśmy byli wszyscy zgroma-
dzeni razem. Na zakończenie modlitwy jeszcze raz czytamy tekst. 

• Modlitwa	ubogiego
Wysławiam Twą wielkość, Panie, moja dusza raduje się w Tobie, moim Zba-
wicielu.

Warsztat artysty
Robimy wianki z kartonu, aby można je było ofiarować osobom z zewnątrz i za-
prosić je do wspólnoty (zob.	str.	65). Drukujemy kwiaty z obrazka z Matką Bożą 
z Gwadelupy, kolorujemy i wysyłamy je do naszego biskupa z kilkoma słowami 
pozdrowienia i opisu naszego świętowania.

Matka Boza z Gwadelupy

• Słowo
Mój drogi synu, te kwiaty są znakiem, dowodem, który zabierzesz do biskupa. 
Powiesz mu w moim imieniu żeby zobaczył w nich moje pragnienie i żeby spełnił 
moje życzenie. (Nican Mopohua)

• Obraz
Kolorujemy róże, które są obok Juana Diego (str. 61).

Do naste,pnego spotkania 
Przyniosę bukiet kwiatów przyjacielowi, który jest samotny i opowiem mu hi-
storię o kwiatach Juana Diego.
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Wspólnoty czcicieli
BOŻE	NARODZENIE
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Słowo miesia,ca

I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły 
Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego 

upodobania” (Łk 2,13–14). W Betlejem wydarzyło się coś niewyobrażalnego. Być 
może nikogo nie zainteresowałby fakt, że młoda kobieta rodzi w środku nocy 
w stajni, gdyby nie Duch Święty, kierownik działu „Łączności” w spółce z nieogra-
niczoną odpowiedzialnością „Bóg i Syn”! Do młodych rodziców posłał On swoich 
aniołów, którzy byli zachwyceni i wzruszeni, że pierwsi mogą adorować to nowo 
narodzone Dziecię, owinięte w pieluszki i położone w żłobie. Po błogosławionej 
chwili adoracji posłańcy anielscy udali się głosić Dobrą Nowinę ludziom, a pierw-
szymi, których spotkali, byli pasterze spędzający noc na polu, aby czuwać nad sta-
dem. Wielka liczba aniołów zaczęła wobec nich chwalić Boga. Zmieszani pasterze 
udali się także do tej improwizowanej izby porodowej by adorować Dziecię. Tak 
jak aniołowie, pasterze poczuli się wezwani do dania świadectwa, i poszli dalej 
opowiadać innym, czego dowiedzieli się o tym Dziecięciu. 

Trzeba było jednak powiadomić nie tylko tych, którzy byli w pobliżu stajenki, 
lecz także wszystkich ludzi dobrej woli na całej Ziemi! Cóż może być lepsze w tym 
celu niż znak na niebie: nowa świecąca gwiazda! Jak zapowiadała już Księga Ro-
dzaju, że były „ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba aby oddzielały dzień 
od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata” (Rdz 1,14). Mędrcy ze Wschodu 
wyruszyli w drogę za gwiazdą i również przyszli adorować Dziecię. Gdy zobaczyli, 
że gwiazda zatrzymuje się nad miejscem, w którym znajdowało się Dziecię, ogar-
nęła ich wielka radość (por. Mt 2,9–10). 

Boże Narodzenie jest czasem wielkiej uciechy. Obchodzimy narodziny Zbawi-
ciela z wielką radością, tak samo jak aniołowie, pasterze i Mędrcy. Jednak samo 
świętowanie nie wystarczy. Narodzenie Jezusa nie jest odosobnionym wydarze-
niem, które celebruje się co roku jak zwykłą imprezę urodzinową. Jezus rodzi się 
każdego dnia w miejscach najbardziej nieprzewidywalnych, w dzielnicach nędzy, 
w obozach dla uchodźców, w małych wioskach... Co to znaczy? Jezus zaprosił nas, 
byśmy odnajdowali Go w najmniejszych: „Zaprawdę, powiadam wam: wszystko, 
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co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”  
(Mt 25,40). Uważajmy na znaki czasu, aby być gotowymi do adorowania Jezusa 
w najmniejszych, a wówczas, napełnieni radością będziemy rzeczywiście wypeł-
niać naszą misję posłańców radości.

Przyblizenie tematu miesia,ca

 • Na wzór Wszechmogącego Boga, który wybrał wcielenie w słabości,  stań-
my się maluczkimi. 

 • Jezus rodzi się każdego dnia i objawia się najsłabszym. 
 • Objawienie jest źródłem naszej wielkiej radość.

Odnośne	 teksty:	 Porodziła Ona swego pierworodnego Syna (Łk 2,7–20); 
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych (Mt 24–40).

Przywitanie
Dzisiaj w czasie przywitana zostanie odegrana scenka. Otoczeni przez aniołów 
w rogu sali są Maryja z Józefem i Dzieciątko Jezus w swojej kołysce. W tle sły-
chać kolędy. Pozostali członkowie wspólnoty są nieco oddaleni. To pasterze. 
Śpią, patrzą w niebo, albo też doglądają swoje owce. Animator czyta Ewangelię  
(Łk 2,4–16). Najmłodszy członek wspólnoty, który gra rolę anioła niosącego 
gwiazdę na patyku idzie po pasterzy i przyprowadza ich do żłóbka. Pod koniec 
lektury cała wspólnota przyklęka przed Dzieciątkiem Jezus i adoruje Je. Kapelan 
albo animator tłumaczy krótko, czym jest adoracja – trwanie sercem przy Ser-
cu Jezusa.

Dzielenie sie,
Każdy zaproszony jest do podziękowania Jezusowi za...

Warsztat artysty
Wycinamy gwiazdki z kolorowego papieru. Zawiesimy je na choince. Będziemy 
mogli także ofiarować je naszym przyjaciołom z zewnątrz (zob.	str.	66).
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Modlitwa
Animator głosi krótkie słowo o narodzeniu Jezusa. Daje każdemu małą kartkę, 
na której zapisujemy imię osoby albo rodziny, którą będziemy chcieli zaprosić, 
by przyłączyła się do nas. Będzie to nasz prezent dla Dzieciątka Jezus. Układamy 
te kartki wokół żłóbka. Modlitwę kończy radosny śpiew kolęd.

• Modlitwa	ubogiego
Dziękuję Ci, Jezu, Ty sprawiłeś, że zabłysło światło nad tymi, którzy szli 
w ciemności.

Swie,towanie
Możemy zorganizować, tradycyjne, meksykańskie święto zwane „posada”. Sym-
bolizuje ono podróż Najświętszej Rodziny z Nazaretu do Betlejem. Chodzi o to, 
by udać się ze śpiewem kolęd do sąsiadów, aby poprosić ich o gościnę. Będzie 
to okazja do odwiedzenia w małych grupach osób, które nie mogły przyjść na 
spotkanie.

Matka Boza z Gwadelupy

• Słowo
Wiedz i zrozum, o najmniejszy z moich dzieci, że jestem Najświętszą Dziewicą 
Maryją, Matką prawdziwego Boga, przez którego żyjemy, Stwórcy wszystkiego, 
Pana nieba i ziemi. (Nican Mopohua)

• Obraz
Kolorujemy gwiazdki na płaszczu Maryi (str. 61). Czy wiedzieliście, że gwiaz-
dy na płaszczu przedstawiają główne konstelacje widoczne z doliny Anahuac 
o świcie w dniu Jej objawienia, 12 grudnia 1531 roku? 

Do naste,pnego spotkania
Będę codziennie wychwalał Boga za to, że dał nam swojego Syna
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Wspólnoty rodzinne
ŚWIĘTO	ŚWIATŁA
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Słowo miesia,ca

Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przy-
nieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane 

w Prawie Pańskim: każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone 
Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, 
zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego” (Łk 2,22–24). 

Rodziny Józefa i Maryi z pewnością bardzo się cieszyły z narodzenia Jezusa. 
Jak pisał Victor Hugo: „Gdy pojawia się dziecię, krąg rodzinny wiwatuje dono-
śnym głosem”. Stosownie do przepisów Prawa rodzina Jezusa ma rozszerzyć się 
na wszystkie rodziny żydowskie, udaje się więc do Jerozolimy, aby przedstawić 
Jezusa Bogu w świątyni. Przynoszą dwie gołębice na znak tego, że nie są bogaci... 
I oto dokonuje się inne spotkanie z dwiema osobami, które Opatrzność przypro-
wadziła do Jezusa w tym dniu: z Symeonem, mężem sprawiedliwym i pobożnym 
oraz Anną, osiemdziesięcioczteroletnią wdową, służącą Bogu dniem i nocą w po-
stach i modlitwach. W tym pięknym spotkaniu uczestniczą trzy pokolenia: Dziecię, 
młodzi Rodzice i dwoje starszych przyjaciół. 

Piękne są spotkania rodzin, na których obecne są wszystkie pokolenia. Wnuki 
cieszą się ze spotkania z dziadkami, dziadkowie z zadowoleniem patrzą na swoje 
dorastające wnuki i opowiadają historie, które pozostaną w pamięci wszystkich. 
Młodsi śmieją się i bawią razem, gdy inni dyskutują o sprawach mniej lub bardziej 
poważnych. 

Na Bliskim Wschodzie i w Afryce są piękne parafie, w których rodziny spędzają 
cały dzień – uczestniczą w porannej Mszy św., na miejscu spożywają posiłek, a po 
południu biorą udział w różnych zajęciach, jak zabawy i katecheza dla dzieci, dzie-
lenie się i modlitwa dla innych. Piękne są wspólnoty Wiary i Światła, w których 
reprezentowane są wszystkie pokolenia. To znak długowieczności... Rodzina, pa-
rafia trwają, ponieważ się nie starzeją, wciąż się odnawiają, można powiedzieć, że 
następne pokolenie goni poprzednie... W tych międzypokoleniowych wspólnotach 
nie wszyscy zajmują się tym samym. Są aktywności, które gromadzą wszystkich, 
takie jak posiłek czy modlitwa. Inne zaś odbywają się w małych grupach, w czasie 
dzielenia się czy zabawy. Inscenizacje zwykle są przygotowywane przez małą 
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grupę i przedstawiane całej wspólnocie. Osoby z upośledzeniem umysłowym 
mają szczególny dar bliskości osobom w starszym wieku, które miewają trudno-
ści w poruszaniu się. Pozwólmy im na przebywanie ze sobą w czasie dzielenia 
bez słów – słowo nie musi być jedynym sposobem komunikacji między bliskimi 
przyjaciółmi – w którym słabość spotyka się ze słabością. Piękną okazją do dzie-
lenia się jest np. wizyta w domu dla emerytów, gdzie przebywa babcia, która nie 
może już przychodzić na spotkania wspólnoty. Wiele innych rzeczy można robić, 
aby podtrzymać przyjaźń. „Czwarty czas” jest najistotniejszy, aby pomóc naszym 
wspólnotom trwać razem w jedności, tak jak są zjednoczone rodziny czy parafie. 

Przyblizenie tematu miesia,ca

 • Dbajmy w naszej wspólnocie o wszelkie możliwe relacje  pomiędzy wszyst-
kimi jej członkami. 

 • Każdy ma ważne miejsce we wspólnocie – młodzi, dorośli, osoby w star-
szym wieku. 

 • Radość w rodzinie.

Odnośny	tekst:	Ofiarowanie Jezusa w Świątyni (Łk 2,22–40). 

Przywitanie
Osoby z upośledzeniem przychodzą z rodzicami chrzestnymi albo z osobami, które 
ich reprezentują. Odpowiedzialny ofiaruje im dwie małe gołębice z papieru lub 
z modeliny, a oni kładą je w kąciku modlitewnym. 

Dzielenie sie,
Przeżywamy Ewangelię o Ofiarowaniu Jezusa w Świątyni.

• Pomiędzy	rodzicami	i	przyjaciółmi
Maryja i Józef udają się do Świątyni, aby ofiarować Dzieciątko Jezus Bogu. A my, 
co możemy Mu ofiarować? Gdybyśmy byli Symeonem lub Anną, jak przyjęli-
byśmy dziś Dzieciątko Jezus? Co byśmy Mu ofiarowali?

• Z	osobami	z	upośledzeniem
Gdybyś był w Świątyni w dniu Ofiarowania Jezusa, co byś Mu ofiarował?
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Warsztat artysty
Dekorujemy świece (zob.	str.	66). Wykorzystamy je w czasie modlitwy a potem 
ofiarujemy osobom z zewnątrz, aby zachęcić je do przyłączenia się do nas. 

Modlitwa
Animator przygotuje obrazek Dzieciątka Jezus. W naszym kąciku modlitewnym 
siedzimy w półkolu. Po lewej stronie siedzą najstarsi, po prawej – najmłodsi. 
W centrum pali się świeca. Każdy trzyma w ręku świeczkę. Obrazek Jezusa poda-
jemy najstarszej osobie, która wstaje i idzie odpalić swoją świeczkę, odmawiając 
modlitwę dziękczynną. Potem podaje obrazek sąsiadowi i zapala jego świeczkę od 
swojej. W ten sposób obrazek i światło Jezusa są przekazywane każdemu, aż do naj-
młodszych. Na koniec prosimy Jezusa, by pomógł nam nieść Jego światło cierpiącym 
rodzinom, naśladując przykład Maryi. Kończymy modlitwę radosnym śpiewem!

• Modlitwa	ubogiego
Panie Jezu, Ty błogosławisz wszystkich, którzy Cię miłują, aż po tysięczne 
pokolenia. Pobłogosław nas.

Swie,towanie

• Gra:	sztafeta	ze	świecami.	
Formujemy dwie drużyny. Ojcowie i matki chrzestne stoją w rzędzie naprze-
ciwko każdej z drużyn i trzymają w rękach zapalone świece. Córki i synowie 
chrzestni trzymają w rękach zgaszone świece. Pierwsze z nich zbliża się do 
swojej matki lub ojca chrzestnego i zapala swoją świecę. Potem wraca i prze-
kazuje świecę następnej osobie, która ją gasi, a następnie podchodzi do swojej 
matki lub ojca chrzestnego. Jeżeli po drodze świeca zgaśnie, musi wrócić, by 
ją na nowo zapalić. 

Matka Boza z Gwadelupy

• Słowo
Jej szata błyszczała jak słońce, a kamień, na którym stała, lśnił. Miała Ona wygląd 
drogocennego kamienia, jaśniała jak najpiękniejszy klejnot. Ziemia świeciła jak 
tęcza we mgle (Nican Mopohua)
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• Obraz
Kolorujemy wstążki na rękach Maryi, które symbolizują Jej macierzyństwo 
(str. 61).

Do naste,pnego spotkania 
Będę mówił mojej rodzinie, że ją kocham i że dziękuję jej za to, że dała mi życie.
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Wspólnoty swiadków
WIELKANOC
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Słowo miesia,ca

A obok krzyża Jezusowego stały Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona 
Kleofasa, i Maria Magdalena” (J 19,25). 

Niewielu poszło za Jezusem do końca, aż na Golgotę. Piotr zaparł się swojego 
przyjaciela Jezusa, większość uciekła przed tym, co uważali za tragiczny koniec. 
Ufność, jaką pokładali w osobie Jezusa, uleciała po Jego pojmaniu w ogrodzie 
Getsemani. Uważali, że trzeba zacząć od początku...

Słyszeli przecież wcześniej słowa Jezusa: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się 
zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo 
kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, 
ten je zachowa” (Łk 9,23–24). Lecz zrozumieli je tylko nieliczni: kilka niewiast 
i Jan, bezradni, ale obecni pod krzyżem, przy strasznych torturach Jezusa. Trzeba 
było tam być. Te osoby przedstawił wspólnotom Wiary i Światła jako wzór ojciec 
Józef Larsen: Jezus, którego wygląd był tak nieludzko oszpecony, że Jego postać 
była niepodobna do ludzi (por. Iz 52,14), uosabia osoby z upośledzeniem; Maryja 
uosabia rodziców, a Jan – przyjaciół. 

Nazajutrz po złożeniu Jezusa do grobu, po upływie szabatu, wspólnota już nie 
istniała. Wszyscy się rozeszli, tak jak Kleofas i jego żona Maria, którzy powrócili 
do swojej wioski. Zmartwychwstanie Jezusa tchnie jednak nowego ducha we 
wspólnotę i wszyscy spotkają się znowu – zarówno ci, którzy byli wierni, jak 
i ci, którzy uciekli. Ci ostatni nie musieli prosić o wybaczenie, wystarczyło że 
powrócili, by zebrać się razem ze wszystkimi. Wszyscy, jednym sercem, trwali 
na modlitwie wraz z niewiastami, z Maryją, Matką Jezusa i z Jego braćmi (por. 
Dz 1,14). Przygotowywali się razem do przyjęcia Ducha, który niebawem pośle 
ich na krańce ziemi, aby opowiadali, że Bóg wskrzesił z martwych Jezusa, czego 
wszyscy byli świadkami (por. Dz 2,32). 

Łatwo jest być przyjacielem, gdy wszystko układa się dobrze, ale prawdziwych 
przyjaciół poznaje się w biedzie. To prawda, że pierwszą reakcją na trudności jest 
ucieczka, ale trzeba nauczyć się okazywać współczucie tym, którzy przeżywają 
trudności, i trwać przy nich. Dlatego właśnie odpowiedzieliśmy „tak” na we-
zwanie Jezusa do bycia we wspólnocie. W naszych wspólnotach bliskość z tymi, 
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którzy cierpią przynosi owoce. Wiemy to od Wielkanocy 1971 roku. Radość ze 
zmartwychwstania jest nierozerwalnie związana z cierpieniem. Dlatego mówimy 
w naszej modlitwie: 

Pomóż nam wiernie trwać, wraz z Maryją, u stóp Krzyża, 
blisko wszystkich ukrzyżowanych tego świata. 

Pomóż nam żyć, tak jak Ona, Twoim Zmartwychwstaniem.

Przyblizenie tematu miesia,ca

 • Wielką pokusą jest ucieczka od naszych cierpień i od cierpienia innych. 
 • Gdy Jan ujrzał i uwierzył (J 20,8), przypomniał sobie przemienienie i te 

białe szaty, w które odziany był Jezus. To ten sam splamiony krwią całun, 
wybielony we Krwi Baranka (Ap 7,14).

Odnośny	tekst:	Pielgrzymi z Emaus (Łk 24,13–31). 

Przywitanie
Każdy dostaje kawałek chleba, który przypomina nam, że to przy łamaniu chleba 
uczniowie z Emaus rozpoznali Jezusa. 

Dzielenie sie,
Przeżywamy Ewangelię o pielgrzymach do Emaus. Trzy osoby odgrywają scenkę, 
podczas gdy reszta wspólnoty przedstawia Apostołów i ich przyjaciół. Po tym, 
jak pielgrzymi rozpoznali Jezusa, przyłączają się do Apostołów, aby opowiedzieć 
im to, co zobaczyli. Cała wspólnota z wielką radością świętuje to wydarzenie.

• Pomiędzy	rodzicami	i	przyjaciółmi
Dwaj uczniowie po prostu wracali do siebie, straciwszy całą nadzieję. Jednak 
gdy rozpoznali Jezusa zmartwychwstałego, ich smutek zamienił się w wielką 
radość. Ileż to razy w życiu mieliśmy nadzieję? Ileż to razy przeżyliśmy roz-
czarowanie? Czy zdaliśmy sobie wtedy sprawę, że Jezus był u naszego boku? 
Podzielmy się swoim doświadczeniem.

• Z	osobami	z	upośledzeniem
Co powiedziałby ci Jezus, gdybyś był sam na sam z Nim?
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Warsztat artysty
Drukujemy kolorową ikonę Wiary i Światła i oprawiamy ją w ramę (zob.	str.	67). 
Zabieramy ją do domu albo ofiarujemy komuś z zewnątrz.

• Objaśnienie	ikony	
Czy tajemnica miłości Jezusa, Maryi i Jana pod krzyżem nie jest tym do 
doświadczania czego jesteśmy powołani w sercu Wiary i Światła? Maryja i Jan 
wiernie trwają u stóp krzyża przy cierpiącym Jezusie. Mogą tylko „być z”, tak 
jak my w Wierze i Świetle.
Te trzy osoby zjednoczone w cierpieniu jednoczą się w modlitwie – modlitwie 
bez słów – pełnej ufności do Boga. Gdy my także jednoczymy się z nimi w mo-
dlitwie, Jezus, Maryja i Jan są również z nami. Dlatego u dołu ikony widzimy 
małą, zapaloną świeczkę. Symbolizuje ona wspólnoty Wiary i Światła, które 
pragną inspirować się tajemnicą, której doświadczają Jezus, Maryja i Jan u stóp 
krzyża, dla całej ludzkości. Na górze ikony widzimy słońce nadziei, które poko-
nuje noc cierpienia. Wiara i Światło chce promieniować w całym świecie tym 
światłem i nadzieją paschalną, która w tajemnicy wykluwa się pod krzyżem. 
(Ojciec Joseph Larsen, dawny kapelan międzynarodowy).

Modlitwa
W naszym kąciku modlitewnym przykrywamy stolik białym prześcieradłem, 
które dotyka podłogi. Animator tłumaczy, że prześcieradło przedstawia całun 
okrywający ciało Jezusa. Intonujemy śpiew wielkanocny. Po kolei podchodzimy, 
by dotknąć całunu, powierzając w milczeniu nasze zranienia Jezusowi i dziękując 
za to, że dla nas umarł i zmartwychwstał. Na zakończenie odmawiamy modlitwę 
Wiary i Światła.

• Modlitwa	ubogiego
Panie Jezu, chcę trwać, wraz z Maryją, u stóp Krzyża i żyć, tak jak Ona, Twoim 
Zmartwychwstaniem.

Swie,towanie
Organizujemy poszukiwanie jajek wielkanocne albo inne zwyczaje świąteczne 
tradycyjne dla naszego kraju.
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Matka Boza z Gwadelupy

• Słowo
Już usłyszałeś moją prośbę, mój najmniejszy synku. Idź i zrób co tylko możesz. 
(Nican Mopohua)

• Obraz
Kolorujemy aureolę świecącą wokół Maryi. Przedstawia ona chwałę Jezusa 
(str. 61). Czy wiecie, że na oryginalnym płótnie łono Maryi promieniuje, po-
nieważ nosi Ona w nim Jezusa?

Do naste,pnego spotkania 
Postaram się nie uciekać od cierpienia innych. Będę świadkiem zmartwych-
wstania.
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Wspólnoty załozycielskie
ZESŁANIE	DUCHA	ŚWIĘTEGO
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Słowo miesia,ca

Ci więc, którzy przyjęli Jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego 
dnia około trzech tysięcy dusz. Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, 

w łamaniu chleba i w modlitwie. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie 
czynili wiele znaków i cudów” (Dz 2,41–43). 

Wspólnota pierwszych uczniów staje się płodna. Ta grupa, która pięćdziesiąt 
dni temu sądziła, że wszystko jest skończone, zaczyna głosić Dobrą Nowinę 
o zmartwychwstaniu Jezusa, co przynosi obfite owoce. Trzy tysiące osób przyję-
ło chrzest na skutek mowy Piotra, czyli była bardzo przekonująca. To początek 
wspaniałej pracy założycielskiej. Apostołowie wyruszyli, by pełnić swoją misję 
ewangelizacyjną, powierzonej im przez Jezusa: „Ale gdy Duch Święty zstąpi na 
was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej 
Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1,8). 

Niektórzy z nich pozostali wokół Jakuba Mniejszego i towarzyszyli innym w ich 
apostolstwie (por. Sobór Jerozolimski ok. roku 48). Inni udali się do Antiochii i do 
Rzymu (Piotr), do Efezu (Jan), na wybrzeże Morza Czarnego (Filip), do Górnego 
Egiptu i do Etiopii (Mateusz), do Syrii, do Indii i może nawet do Chin (Tomasz)... 
Wszystkie Kościoły chrześcijańskie są córkami pierwszych Kościołów, których 
patriarchaty są w Antiochii, Aleksandrii, Jerozolimie, Konstantynopolu i Rzymie.

Jean Vanier powiedział nam któregoś dnia, że wszyscy jesteśmy założycielami 
albo też jesteśmy powołani do bycia założycielami w Wierze i Świetle, nie tylko on 
i Marie-Hélène Mathieu. Jean i Marie-Hélène nie mogą już głosić radosnej Nowiny 
o Wierze i Świetle na wszystkich krańcach świata, co dotąd czynili nieustannie. Nie 
oznacza to, że my nie mamy tego dalej czynić. I niekoniecznie trzeba przebywać 
tysiące kilometrów, czasem więcej odwagi trzeba, by mówić o Wierze i Świetle 
sąsiadom, przyjaciołom czy kuzynom, niż nieznajomym w obcych krajach. 

Miejmy zawsze w kieszeni ulotkę Wiary i Światła, nie wahajmy się dać jej 
osobom spotkanym na ulicy, w autobusie czy w pociągu. Nie bójmy się poprosić 
o możliwość animowania Mszy św. w innej parafii. Wszyscy zostaliśmy powołani 
przez Jezusa, by iść za Nim we wspólnocie i my także mamy powoływać innych. 
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W naszych wspólnotach odkryliśmy dar osób z upośledzeniem umysłowym, 
jesteśmy więc zaproszeni, by odważnie dzielić się naszymi doświadczeniami 
i naszą duchowością w Kościele i w świecie, aż po krańce ziemi. Jeżeli naprawdę 
wierzymy w naszą radosną nowinę, jeżeli jesteśmy o niej przekonani, bądźmy 
pewni, że Duch Święty pomoże nam przekonać innych!

Przyblizenie tematu miesia,ca

 • Wszyscy jesteśmy współzałożycielami Wiary i Światła. Wszyscy otrzyma-
liśmy powołanie od Boga. 

 • Trzeba, by nasze wspólnoty przynosiły owoce, by były płodne z pomocą 
Ducha Świętego.

Odnośny	tekst:	Weźmijcie Ducha Świętego (J 20,21–23); Trwali oni na łamaniu 
chleba (Dz 2,42).

Przywitanie
Na stole przy wejściu zapalamy świeczkę pływającą w naczyniu z wodą. Po przyby-
ciu każdy otrzymuje od odpowiedzialnego małą świeczkę odpaloną od pływającej 
świecy ze słowami: jesteś zaproszony, by tworzyć wspólnotę. 

Dzielenie sie,
Przeżywamy narodziny Wiary i Światła. Zob. scenariusz na stronie internetowej: 
www.foietlumiere.org/rubriques/haut/documents-a-telecharger. 

W Wielkanoc 1971 roku Duch Święty dotknął serc dwunastu tysięcy osób. 
Pozwólmy Mu dotknąć się także i dzisiaj. Każdy może opowiedzieć krótko, jak 
poznał Wiarę i Światło i dlaczego zaangażował się we wspólnocie. Duch Święty 
chce nas napełnić swymi darami, abyśmy przynieśli owoc. Jaki owoc przynieśli-
śmy w tym roku?

Warsztat artysty
Dekorujemy gołębice, które ofiarujemy komuś z zewnątrz (zob.	str.	67).
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Modlitwa
W kąciku modlitewnym umieszczamy obrazek barki Wiary i Światła. Powyżej 
przypinamy gołębicę, która symbolizuje Ducha Świętego. Kapelan mówi kilka słów 
o działaniu Ducha Świętego w życiu założycieli Wiary i Światła, od początku aż 
po dziś dzień. Składamy dziękczynienie za wszystkie wspólnoty Wiary i Światła 
na całym świecie. Prosimy o łaskę bycia założycielami. Zapisujemy nasze zobo-
wiązanie do stworzenia nowej wspólnoty i przyklejamy kartkę na barce. 

• Modlitwa	ubogiego
Panie Jezu, daj nam Twoją siłę, abyśmy mogli założyć nową wspólnotę.

Swie,towanie
Możemy obejrzeć na DVD krótką wersję pierwszej pielgrzymki do Lourdes w 1971 
roku https://www.foietlumiere.org/rubriques/haut/video/pelerinage-foi-et-lu-
miere-a-lourdes-1971/video_view). Możemy też urządzić wielkie święto dzięk-
czynienia, śpiewając alleluja.

Matka Boza z Gwadelupy

• Słowo
Rozłożył swój płaszcz, pod którym niósł kwiaty. Gdy drogocenne kwiaty spadały 
na ziemię, na skromnym płaszczu nagle pojawił się obraz Dziewicy Maryi, Matki 
Bożej. (Nican Mopohua)

• Obraz
Kolorujemy płaszcz Juana Diego, na którym pojawił się obraz Maryi (str. 61).

Do naste,pnego spotkania 
Będę codziennie dziękował na modlitwie za Wiarę i Światło i będę prosił o prag-
nienie założenia nowej wspólnoty. 
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Wspólnoty pogłe,bienia
OBOZY	LETNIE,	REKOLEKCJE
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Słowo miesia,ca

A On rzekł do nich: pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznij-
cie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek 

nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne, osobno” (Mk 6,31–32). 
Konieczne jest czasem nabranie dystansu do codzienności i zorganizowanie 

wyjazdu, który pozwoli nam porzucić rutynę. Czas wakacji czy długi weekend 
mogą być okazją do robienia tego, czego nie możemy robić w czasie spotkania, 
bo ono zawsze za szybko się kończy. 

Letnie obozy są błogosławionym czasem dla młodych (starsi też są mile wi-
dziani!). Czas tych kilku dni można poświęcić na zacieśnianie przyjacielskich 
więzi podczas dłuższych zajęć, kiedy nie musimy się spieszyć. Każdy może także 
przygotować coś do zjedzenia, by potem wszyscy razem skosztowali tych specja-
łów. To również okazja do pogłębienia podstaw naszego zaangażowania w Wierze 
i świetle: lektura Karty, rozważanie tekstów Ewangelii... Letnie obozy są także 
dobrą sposobnością do poproszenia młodych przyjaciół o pomoc. Potrzebna jest 
odrobina dobrej woli, by spędzić kilka dni z osobami z upośledzeniem. Młodzi 
przyjaciele przyjadą być może z pragnieniem służby, a odjadą na pewno z prag-
nieniem uczestniczenia w spotkaniach wspólnoty, zrozumiawszy, że otrzymali 
o wiele więcej, niż mogli dać. Liczba młodych we wspólnotach jest niewątpliwie 
związana z organizacją obozów letnich. Nie wahajmy się więc! 

Innym zajęciem, które wymaga udania się na miejsce pustynne, są rekolekcje. 
Wielu z nas słuchało rekolekcji Jeana Vanier głoszonych w różnych miejscach, 
a teraz, gdy dzieje się to tylko w Trosly, wielu członków wspólnot przyjeżdża tam, 
aby posłuchać Jeana i rozważać wraz z nim duchowość słabości. 

Powinniśmy regularnie powracać do źródeł naszej wspólnoty, aby na nowo 
usłyszeć wezwanie, które zachęca nas do nawiązywania więzi z najbardziej zra-
nionymi. Aby dobrze rozumieć, że we wspólnocie żyjemy życiem wiary i przyjaźni, 
i aby z energią wyruszyć na misję dzielenia się naszą radosną nowiną. Choć nie 
wszyscy mogą przyjechać do Trosly, a Jean Vanier nie zawsze będzie mógł głosić 
rekolekcje, to możemy uczestniczyć w rekolekcjach dzięki płytom DVD z nagra-
niami z Trosly. Możemy też wziąć udział w rekolekcjach z kapelanem, który ma 
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charyzmat głoszenia słowa. Nie wahajmy się więc odpowiedzieć przychylnie na 
wezwanie Jezusa.

Przyblizenie tematu miesia,ca

 • Mamy radosną nowinę! 
 • Porzućmy strefę naszej wygody i stałe miejsce naszych spotkań. 
 • Rozwijajmy przyjaźń między nami i z Jezusem na rekolekcjach organizo-

wanych przez prowincję. 

Odnośny	tekst:	Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie 
nieco (Mk 6,31–32).

Przywitanie
Po miesiącach przygotowań jesteśmy gotowi w towarzystwie Jezusa przeżyć obóz 
letni. Aby to się stało, musimy wraz z ekipą koordynującą i niektórymi członkami 
wspólnoty rozpocząć przygotowania przynajmniej pół roku wcześniej. 

Oto kilka sugestii, które mogą pomóc wam przygotować obóz bądź rekolekcje, 
biorąc pod uwagę szczególne cechy każdej wspólnoty. Możecie także posłużyć się 
książeczką „Wyjechać razem na wakacje” opublikowaną przez Wiarę i Światło.

1. Co chcemy robić? Czy chcemy przygotować obóz, czy rekolekcje? Obóz albo 
rekolekcje to czas, w którym będziemy wspólnie budować część historii 
Wiary i Światła. Znajdziemy pokój Boży, przyjaźń, zaufanie i radość. Wszy-
scy potrzebujemy Jezusa, który nas łączy jednych z drugimi jak w rodzinie, 
gdzie każdy ma swoje niepowtarzalne miejsce. Z łagodnością uczymy się 
być odpowiedzialnymi i przeżywamy wiele radości z tego, co zostało nam 
powierzone. Osoby z upośledzeniem są prorokami, którzy objawiają nam 
Boże zamysły. Przez swoje spojrzenie i uśmiech mogą przemieniać serca 
i zmieniać nasze spojrzenie na życie. 

2. Sprawy organizacyjne: Musimy zaplanować temat, miejsce, liczbę osób, 
liczbę dni, transport, zakwaterowanie i żywność.
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3. Budżet: musi zawierać koszty, środki na dofinansowanie, pomoc i możliwe 
zniżki.

4. Zajęcia: znajdźmy czas na modlitwę, refleksję i dzielenie się, formację, od-
poczynek i świętowanie.

5. Zaświadczenia lekarskie i pierwsza pomoc: podpisać odpowiednie doku-
menty i wysłać do sekretariatu międzynarodowego Telecharger (www.
foietlumiere.org/rubriques/haut/documents-a-telecharger). 

6. Ekipa koordynująca, podział odpowiedzialności, przebieg programu. Na 
stronie internetowej znajdziecie propozycje programu (www.foietlumiere.
org/rubriques/haut/documents-a-telecharger).

Warsztat artysty
Drukujemy i wycinamy kartki i plansze, aby grać w loteryjkę. Pamiętajmy o fasoli 
(zob.	str. 67).

Modlitwa
Animator zaprasza członków wspólnoty, aby usiedli wokół stolika, na którym znaj-
duje się obraz Jezusa i naczynie. Kapelan opisuje scenkę: Jezus poszedł ze swoimi 
przyjaciółmi na miejsce pustynne, aby odpocząć. Prosi każdego o zamknięcie oczu 
i wyobrażenie sobie tej scenki w ciszy. Potem kapelan daje każdemu wycięte z pa-
pieru serce, na którym piszemy o swoim zmęczeniu, troskach i brzemionach. 
Po kolei podchodzimy do stolika i wkładamy serca do naczynia. Zostaną one 
przekazane Jezusowi, a potem spalone. Kończymy dziękczynieniem za ten czas 
odpoczynku z Jezusem.

• Modlitwa	ubogiego
Panie Jezu, Ty jesteś moją radością, jesteś radością mojego serca.

Swie,towanie

• Gra	Loteryjka
Zob. też m.in książeczka o grach na stronie internetowej: https://www.
faithandlight.org/rubriques/haut/downloads/games-booklet 
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Matka Boza z Gwadelupy

• Słowo
Żegnam cię z szacunkiem, moja najmniejsza córeczko, młoda damo, odpocznij 
nieco. I wrócił do siebie, aby odpocząć. (Nican Mopohua).

• Obraz
Kończymy nasz obraz kolorując tło: ziemię i niebo (str. 61). Przypominamy 
sobie, że Matkę Bożą z Gwadelupy czcimy 12 grudnia.
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Ojcze nasz z gestami

 Ojcze nasz,  Święć się Przyjdź
 któryś jest w niebie, Imię Twoje,  królestwo Twoje

 Bądź wola Twoja  jako w niebie,  tak i na ziemi,

 Chleba naszego  daj nam dzisiaj I odpuść nam 
 powszedniego  nasze winy,

 jako i my odpuszczamy I nie wódź nas Ale nas zbaw
  naszym winowajcom. na pokuszenie ode złego
 

  Amen
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Matka Boza z Gwadelupy

Obrazki można pobrać ze strony internetowej: www.foietlumiere.org/rubriques/
haut/album_photo. 

http://www.foietlumiere.org/rubriques/haut/album_photo
http://www.foietlumiere.org/rubriques/haut/album_photo
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Warsztat artysty

Wszystkie ilustracje są dostępne na stronie: www.foietlumiere.org/rubriques/
haut/album_photo. 

• Statek	z	papieru
Materiały: kartka papieru, logo Wiary i Światła, klej i nóż. 
Złożyć kartkę według schematu, otworzyć drzwiczki z boku statku i przykleić 
logo.

http://www.foietlumiere.org/rubriques/haut/album_photo
http://www.foietlumiere.org/rubriques/haut/album_photo
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• Zaproszenie:	
Materiały: kartka z wydrukiem, kolorowe kredki. 
Kolorujemy kartkę i podajemy wszystkie informacje dotyczące spotkania 
wspólnoty: datę, godzinę rozpoczęcia i miejsce.

• Ołtarzyk	zmarłych
Materiały: fotografie zmarłych; krzyż przedstawiający Chrystusa i cztery 
strony świata; „chleb umarłych” symbolizujący hojność Stwórcy i dary Ziemi; 
świeca, przedstawiająca Ducha Świętego – symbol miłości prowadzącej du-
sze do nieba; papierowe wycinanki, przedstawiające jedność życia i śmierci; 
ulubione przez zmarłych cukierki lub ciastka; kadzidło, symbolizujące przej-
ście ze śmierci do życia; białe kwiaty – znak nieba, żółte kwiaty – znak Ziemi 
i fioletowe kwiaty na znak żałoby. 
Można położyć na ołtarzyku pudełka pokryte materiałem, żeby miał kilka 
poziomów.

Wiara i Światło

Zapraszamy Cię
Niedziela 14 października o 11.00

parafia św. Mikołaja

Czekamy na Ciebie!
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• Naszyjnik	z	papieru
Materiały: wstążki z kolorowej bibuły 
(szerokość 2,5 cm i 1,5 metra długości), 
zszywacz lub taśma klejąca. 
Położyć dwie wstążki jedną na drugiej 
pod kątem prostym. Składać wstążki 
jedną na drugiej, aż powstanie naszyjnik. 
Na wybranej długości połączyć naszyj-
nik, zszywając końce wstążek.

• Mini	pinata
Materiały: małe piłeczki (baloniki), 
klej, różnokolorowa bibuła, nożyczki, 
kordonek. 
Nadmuchać baloniki i zawiązać kordon-
kiem. Pociąć bibułę na paski o szeroko-
ści 2 lub 2,5 cm i wyciąć frędzle. Przykle-
jać dookoła od dołu pinaty. Za każdym 
razem zmieniać kolor.
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• Autobusik	z	kartonu
Materiały: karton lub gruby papier w różnych kolorach, klej lub taśma klejąca. 
Wyciąć dwukrotnie zarys autobusiku według wzoru. Połączyć dwie części sze-
rokim paskiem z kartonu, aby nadać pojazdowi trójwymiarową formę i skleić. 
Przykleić napis „Wiara i Światło”.

• Wianek	z	kartonu
Materiały: biały karton, sznurek, nożyczki. 
Wydrukować różne rodzaje kwiatków na białych kartkach. Wyciąć kwiatki 
i zrobić w ich środku dwa małe nacięcia. Odmierzyć na sznurku obwód głowy 
(plus parę centymetrów na związanie). Delikatnie przewlec sznurek przez 
oba otwory w kwiatkach. 
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• Gwiazdki	z	papieru
Materiały: nożyczki, kartki kolorowego papieru, klej, wstążka. 
Wyciąć wzór 5 razy dla jednej gwiazdki. Zgiąć każdą część gwiazdki i przykleić 
kolejne elementy zgodnie z rysunkiem. Skleić razem wszystkie części. Przewlec 
wstążkę przez jedną część.

• Dekoracja	świecy
Materiały: mała, gruba świeca, elementy do obłożenia świecy, wstążka i ewen-
tualnie logo Wiary i Światła. 
Przyciąć elementy, tak by były tej samej wysokości, co świeca.
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• Loteryjka
Materiały: wydrukować obrazki i plansze do 
gry4, przygotować 16 ziarnek fasoli na osobę. 
Każdemu rozdaje się planszę i ziarnka fasoli. 
Prowadzący grę zwany „wywołującym” opi-
suje każdy obrazek mówiąc bardzo szybko, 
w sposób zabawny i z fantazją. Ten, kto roz-
pozna obrazek na swojej planszy, kładzie na 
nim ziarnko fasoli. Kto pierwszy zapełni swoją 
planszę, podnosi rękę i woła: „loteryjka”! Par-
tia jest skończona i można zacząć od nowa. 

4 Zob. np. https://pl.pinterest.com/pin/16888567326555245/?lp=true

• Ikona	Wiary	i	Światła
Materiały: płaskie patyczki (na przykład od lodów), 
różnokolorowa włóczka. 
Wydrukować ikonę. Otoczyć patyczki włóczką 
i przykleić na ikonie. Zrobić mały haczyk do po-
wieszenia ikony na ścianie.

• Gołębice
Materiały: papier, nożyczki i kredki. 
Wydrukować, wyciąć i pokolorować



Polska była pierwszym z krajów leżących za „żelazną kur-
tyną”, w którym narodziła się Wiara i Światło. Nic w tym 
dziwnego, ponieważ było to jedyne komunistyczne pań-
stwo, w którym katolicy mieli możliwość wyjazdu na Za-
chód i nawiązania kontaktów ze swymi braćmi w wierze.

Latem 1978 roku Marcin Przeciszewski, student histo-
rii, wyruszył autostopem do Francji...
http://ksiegarnia.wydawnictwojak.pl/duch-i-umysl/18-nigdy-wie-
cej-sami.html
cena 30 zł

Do opracowania niniejszego kalendarium zainspirowała 
nas decyzja o wydaniu polskiego tłumaczenia książki 
Marie-Hélène Mathieu „Nigdy więcej sami”. 

Różne były pomysły co do formuły tego dodatku; 
ostatecznie przybrał on kształt spisu wydarzeń, wzbo-
gaconego wspomnieniami i pamiątkowymi fotografiami. 
Świadomie wykorzystaliśmy tytuł książki Marie-Hélène, 
mając nadzieję, że ten krótki zarys polskiej historii Wiary 
i Światła będzie dla nas dopełnieniem przedstawionego 
tam obrazu, a także inspiracją do porzucania własnego 
egoizmu, lęku czy samotności oraz poszukiwania praw-
dziwej radości i prostoty wiary we wspólnocie.
http://ksiegarnia.wydawnictwojak.pl/duch-i-umysl/21-historia-
-wis-2014.html
cena 15 zł

Wydawnictwa  
Wiary i Swiatła

Pozostałe materiały Wiary i Światła w języku polskim dostępne są na zamówienie 
w Wydawnictwie JAK, m.in.:

 • Duchowość Wiary i Światła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 zł
 • Dzień odnowy we wspólnocie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 zł
 • Kapelan wspólnoty Wiary i Światła  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 zł
 • Karta i Konstytucja Wiary i Światła wyd. 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  w przygotowaniu

kontakt:	jak@wydawnictwojak.pl,	tel.	12	423	25	46

Materiały Wiary i Światła w języku angielskim można zamówić pod adresem: 
http://www.faithandlight.org/rubriques/haut/publications/faith-and-light-publications
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Modlitwa Wiary i Swiatła
Jezu, przyszedłeś na tę ziemię, 

aby objawić nam Twojego Ojca, naszego Ojca 
i nauczyć nas wzajemnie się kochać. 

Ześlij Ducha Świętego, którego obiecałeś. 
Prosimy, niech z nas uczyni w tym świecie wojen i podziałów 

swe narzędzia jedności i pokoju. 

Jezu, wezwałeś nas, byśmy szli za Tobą 
we wspólnocie Wiary i Światła. 
Chcemy Ci odpowiedzieć: tak! 
Chcemy żyć związani miłością 

w tej wielkiej rodzinie, która nam dałeś, 
aby wspólnie nieść cierpienia i trudy, 

dzielić się radością i nadzieją. 

Naucz nas, Panie, przyjmować nasze zranienia i słabości, 
aby w nich objawiła się Twoja moc. 

Naucz nas odnajdować Twoją twarz i Twoją obecność 
we wszystkich naszych braciach i siostrach, 

zwłaszcza najsłabszych. 
Naucz nas iść za Tobą drogami Ewangelii. 

Panie Jezu, powierzamy się Twojej Matce, Maryi. 
Ona pierwsza Cię przyjęła. 

Pomóż każdemu z nas przyjmować Cię podobnie, 
także we wspólnotach. 

Pomóż nam wiernie trwać, wraz z Maryją, u stóp Krzyża, 
blisko wszystkich ukrzyżowanych tego świata. 

Pomóż nam żyć, tak jak Ona, Twoim Zmartwychwstaniem. 
Amen.
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