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Z 
a kilka tygodni w Guardamar del Se-
gura, w Hiszpanii, u wybrzeży Morza 
Śródziemnego, odbędzie się niesły-

chane wydarzenie na poziomie międzynarodo-
wym. W pierwszych dniach sierpnia około 150 
młodych z prawie wszystkich prowincji Wiary  
i Światła spotka się na wspólnym świętowaniu, 
dzieleniu się i modlitwie. 

Ci młodzi, którym towarzyszą osoby z upośle-
dzeniem umysłowym, nie będą odkrywać, czym 
jest Wiara i Światło; są to młodzi już zaangażo-
wani we wspólnoty i pragnący lepiej poznać 
nasz Ruch, aby móc kiedyś pozytywnie odpo-
wiedzieć na wezwanie do zaangażowania się  
w prowincji albo na płaszczyźnie międzynarodo-
wej. 

Tak często się słyszy, zwłaszcza w świecie za-
chodnim, o starzeniu się społeczeństwa, Kościo-
łów, a więc i wspólnot Wiary i Światła. Starzenie 
się nie jest ani dobre ani złe, jest to fakt; w każ-
dej rodzinie są narodziny, śluby, zgony, ale życie 
toczy się dalej, pojawiają się nowe twarze i roz-
wija się tradycja. Wspólnoty Wiary i Światła, 
które są jak rodziny składające się z członków 
reprezentujących różne pokolenia, mają więk-
szą szansę, by przetrwać. I tak jak w każdej ro-
dzinie musimy szczególnie troszczyć się o mło-
dych, którzy są przyszłością Wiary i Światła. Czy 
mamy im coś do powiedzenia? Skarb, który ma-
my do ofiarowania, to ukazanie, jak wielką war-
tość ma przeżywanie swojej wiary z osobami  
z upośledzeniem umysłowym. Przekazywanie 
wartości jest czymś istotnym w każdej rodzinie, 
w każdej kulturze, w każdym ruchu. Zatem Wia-
ra i Światło nie może tego pominąć i musi nie-
strudzenie powracać do intuicji założycieli. 

Co będziemy robić w Guardamar? Będziemy po 
prostu razem budować przyszłość Wiary i Światła 
w czasie różnych zajęć: praca nad formacją przy-
szłych odpowiedzialnych, umacnianie więzi, aby 
uczynić bardziej konkretną tę wielką, międzynaro-
dową rodzinę, jaką stanowimy w całym świecie, 
dzielenie się wezwaniami Boga do służby najsłab-
szym. 

Główny temat tygodnia – „chodźcie i zobaczcie”  
(J 1,39) – będzie poruszany w czasie formacji, 
dzielenia się, świętowania, pogłębiania duchowe-
go. Dni będą płynąć i chwila odjazdu przyjdzie 
zbyt szybko... Naprawdę mam nadzieję, że te dni 
nie będą czymś, co się szybko zapomina; przeciw-
nie, musi to być wydarzenie, podczas którego po-
wraca się do intuicji założycieli, z Guardamar musi 
wypływać zapał, który przyczyni się do odnowy 
Wiary i Światła. Ten zapał pozwoli nam zanieść tę 
dobrą i radosną nowinę wszystkim tym, którzy na 
nas czekają i dla których istnienie wspólnoty Wia-
ry i Światła będzie dobrem, wielkim dobrem! 

Od Redakcji 
 

Ghislain du Chéné,  
Koordynator międzynarodowy 

Młodzi  
są przyszłością  
Wiary i Światła 

Wiara i Światło w Kenii 
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Na ziemi proboszcza z Ars 

Relacja 

W 
 niedzielę 5 lutego 
sanktuarium w Ars 
radośnie podjęło 

ewangeliczne wezwanie do by-
cia solą ziemi i światłością świa-
ta, witając 14 wspólnot Wiary  
i Światła, które przybyły, aby 
świętować „chrzest” nowej 
wspólnoty „Ars en Ciel” („Ars  
w niebie”) - drugiej wspólnoty 
Wiary i Światła w naszej diecezji. 

Pierwszą wspólnotę w naszej 
diecezji założył ojciec André Per-
drix w 2002 roku w Bourg en 
Bresse. Thierry, ja i nasi czterej 
chłopcy, którzy dorośli od tam-
tego czasu, przyszliśmy do 
wspólnoty „Reste avec 
nous” („Zostań z nami”) w Bourg 
en Bresse / Meximieux w 2003, 
by przez piętnaście lat doświad-
czać wspólnej radości, przyjaźni 
i wierności. 

We wrześniu 2012 r., niedługo 
po przybyciu do naszej diecezji, 
biskup Roland spotkał się z na-
szą wspólnotą i podzielił się  
z nami swoim pragnieniem, by 
narodziła się nowa, blisko Ars. 

Aby ten projekt mógł ujrzeć 
światło dzienne, wymagał czasu 
i wielu spotkań. W czerwcu 
2015 roku przyjechaliśmy z na-
szą wspólnotą na comiesięczne 
spotkanie do Ars. Przy pomocy 
Romain i Brigitte, którzy miesz-
kają w Ars, zaprosiliśmy wszyst-
kich ludzi z okolicy zaintereso-
wanych Wiarą i Światłem.  
W spotkaniu uczestniczyło pięć-

i świętowania. Wczoraj ojciec 
Roland Varin powiedział świa-
dectwo o swojej radości bycia 
kapelanem wspólnoty. 

Wspólnota, która została przyję-
ta z zadowoleniem przez księdza  
proboszcza z Ars, ojca Patrice, 
istnieje już od roku  
i spotyka się co miesiąc,  
a także praktykuje czas wierno-
ści, w którym obecne jest wza-
jemne wsparcie członków. 

W Wierze i Świetle powstanie 
nowej wspólnoty jest okazją do 
świętowania. Ponadto, jak co 
roku, luty jest też czasem cele-
browania Święta Światła, Świa-
tła Chrystusa, które świeci szcze-
gólnie w najmniejszych i najsłab-
szych. 

Aby uczcić te narodziny w Ars, 
wspólnoty z regionu Lyon, Ma-
con i Villefranche zostały zapro-
szone 5 lutego na świętowanie 

dziesiąt osób! To był fantastycz-
ny dzień, pełen radości i niespo-
dzianek, jak zawsze w Wierze  
i Świetle. 

Bez zwłoki i z pomocą naszych 
koordynatorów odpowiedzial-
nych za region, Érica i Elisabeth 
Signoret, utworzyliśmy mały 
zespół do towarzyszenia rodzą-
cej się nowej wspólnocie. Thier-
ry i ja zgodziliśmy się ją wspie-
rać, towarzysząc jej na każdym 
spotkaniu przez pierwszy rok. 
Zrobiliśmy to w roku 2015/2016 
z dużą radością. Dzisiaj możemy 
świadczyć o żywotności tej mło-
dej wspólnoty liczącej ponad 40 
osób. Składa się ona z 10 osób 
niepełnosprawnych, 11 rodzi-
ców i 18 przyjaciół, a każda  
z tych osób własną charyzmą 
przyczynia się do szerzenia rado-
ści Wiary i Światła w czasie po-
witania, dzielenia się tematem  
i Ewangelią oraz czasie modlitwy 
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wość ... oraz o refleksję nad 
tym, czego już doświadczyli 
w byciu z ludźmi, którzy poma-
gają nam ponownie odkryć 
i cieszyć się swoją kruchością 
i bezbronnością. 

Wreszcie ojciec Guy Vanhoomis-
sen i wielebny Roland pobłogo-
sławili wspólnotę „Ars en Ciel”, 
posyłając nas wszystkich na mi-
sję, aby nasycać przestrzenie,  
w których żyjemy radością  
i światłem wypływającym z na-
szych wspólnot. 

Nie ma wątpliwości, że sanktua-
rium i parafia w Ars już do-
świadczają ożywczej radości  
i bogactwa płynącego z „Ars en 
Ciel!” 

Hélenè Poncet 
koordynator wspólnoty „Reste 

avec nous” („Zostań z nami”) 

powstania nowej wspólnoty 
„Ars en Ciel”. Przybyło 230 ra-
dosnych osób ubranych w róż-
nokolorowe szaliki, niosących 
sztandary każdej wspólnoty, 
zmierzających do podziemnej 
bazyliki Matki Bożej Miłosier-
dzia na Mszę sprawowaną przez 
wielebnego Rolanda, wspiera-
nego przez ojca Chocholskiego, 
rektora sanktuarium, ojca Guya 
Vanhoomissena, byłego kapela-
na międzynarodowego, a także 
ojca Rolanda Varin, kapelana 
„Ars en Ciel” i innych kapelanów 
wspólnot. 

Doświadczyliśmy żarliwości  
i radości podczas Mszy św.  
z aktywnym udziałem osób nie-
pełnosprawnych w służbie przy 
ołtarzu i procesji z darami. Śpie-
waliśmy: Bóg wybrał to, co głu-
pie, aby uwolnić ... 

Następnie w towarzystwie na-
szego biskupa, który spędził  
z nami cały dzień, wszystkie 
wspólnoty poszły do przygoto-
wanej sali w Ars, gdzie został 
podany lunch ze wspaniałymi 
deserami. 

Potem każda wspólnota została 
poproszona o zaprezentowanie 
pieśni i swojej historii. 

Ostatnim punktem dnia był czas 
uznania wspólnoty „Ars en 
Ciel”. Blandine i Pierre Durieux, 
koordynatorzy prowincji, popro-
sili nas, abyśmy przypomnieli 
historię tej młodej wspólnoty,  
a następnie Éric Signoret zapro-
sił na środek Romaina Boussan-
da, koordynatora „Ars en Ciel”. 

Wszyscy członkowie wspólnoty 
zostali poproszeni o przyniesie-
nie słowa, które uznali za ważne 
dla wspólnoty Wiara i Światło: 
jedność w różnorodności, dzie-
lenie się, kruchość, refleksja, 
trwanie w prawdzie, głębia mi-
łości, spotkanie, prostota, życzli-

Prowincja „France Loire Rhône Auvergne” („Francja Loara 
Rodan Owernia”) składa się z 35 wspólnot.  

Błogosławienie wspólnoty  
przez ojca Guy’a  

i wielebnego Rolanda 
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P 
o odwiedzeniu Egiptu, 
kraju, w którym ruch 
Wiara i Światło jest 

dobrze ugruntowany i kwitnący 
(zob. „Żagle na maszt!” nr 32), 
pojechałem do innego kraju,  
w którym jest on równie dyna-
miczny, na Ukrainę. Tamtejszy 
klimat jest inny niż w Egipcie. 
Tuż przed moim przyjazdem 
padał śnieg i temperatura spa-
dła poniżej minus 10 stopni! 

Ale żar serc łatwo przezwycię-
żył chłód na zewnątrz. Spotka-
nie odbyło się w pobliżu pol-
skiej granicy, ponad 100 km na 
południowy zachód od Lwowa, 
w Łopuszance Chominie. Przy-
było pięćdziesiąt osób z niemal 
wszystkich wspólnot prowincji 
w tym kraju. Wyczuwało się 
gorliwość i radość, powagę, ale 
również odprężenie. Było wielu 
młodych ludzi pełnych entuzja-
zmu. Był to czas formacji, a tak-
że czas dzielenia się, spotkania  
i świętowania. Celem tego spo-
tkania był wybór koordynatora 
prowincji, ponieważ wszyscy 
wicekoordynatorzy wybrani 
zostali w maju 2016 r. Po roze-
znaniu przeprowadzonym przez 
lidera Zespołu Nominacyjnego 
wybrany został 28-letni Pawlo. 

Konieczne było potwierdzenie 
tego wyboru poprzez różne 
testy, do opracowania których 
zostali zaproszeni wszyscy 
uczestnicy. Były to pytania cy-
towane za Jeanem Vanierem  
i Marie-Hélène Mathieu, 
sprawdzanie różnych umiejęt-
ności Pawla, np. zaufania: Pa-
wlo z oczami zasłoniętymi prze-
paską musiał przechylić się  
z krzesłem do tyłu, mając na-
dzieję, że członkowie jego pro-
wincji go złapią! 

Wykorzystaliśmy też piękną 
(ale zimną ...) pogodę – wyszli-

śmy na zewnątrz i mieliśmy 
wielką bitwę na śnieżki. Kiedy 
jest tak zimno jak tam, dobrze 
jest się poruszać. 

Odbył się także przegląd dzia-
łań prowincji w 2017 r.; mówio-
no o wielu inicjatywach, włącz-
nie z rekolekcjami dla gitarzy-
stów wspólnotowych! Hasłem 
na rozesłanie było „pomnażać!” 
Ukraina ma wielkie pragnienie, 
aby iść i głosić Wiarę i Światło 
w całym kraju, a zwłaszcza na 
wschodzie, gdzie nie ma jeszcze 
wielu wspólnot. Przed wyjaz-
dem każda osoba została po-
błogosławiona i mogła pobło-
gosławić innych, wspaniały mo-
ment, w którym mogliśmy wy-
mieniać się pięknymi rzeczami. 

Przed i po Zgromadzeniu Pro-
wincji zatrzymałem się we Lwo-
wie. Byłem zakwaterowany  
w pokoju gościnnym na Ukraiń-
skim Uniwersytecie Katolickim 
(UKU), którego rektorem był 
biskup Borys Gudziak, ordyna-
riusz eparchii ukraińskich gre-
kokatolików mieszkających we 
Francji, Szwajcarii i w krajach 
Beneluksu. Mieszka on w Pary-
żu, ale właśnie przejeżdżał 
przez Lwów. Celebrował Boską 
Liturgię w kościele uniwersy-

Relacja 

 

Gorąco i zimno na Ukrainie 

Pawlo, król Ukrainy 
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teckim i miałem okazję wziąć  
w niej udział, a później rozma-
wialiśmy przez chwilę: chce on 
zapoczątkować Wiarę i Światło 
w swojej eparchii i wkrótce za-
mierzam się z nim spotkać w tej 
sprawie. 

Na UKU, w samym sercu uni-
wersytetu, znajduje się również 
specjalny dom, który jest prze-
znaczony do zakwaterowania 
czterech osób z niepełnospraw-
nością intelektualną. Biskup 
Borys, kiedy był rektorem uni-
wersytetu, chciał, żeby studenci 
byli uformowani intelektualnie, 
ale także chciał, aby mieli moż-
liwość kontaktowania się z róż-
nymi ludźmi, tak by byli lepiej 
„ukształtowanymi” ludźmi. Jaki 
dobry pomysł! Ten dom podle-
ga centrum Emaus, którym kie-
ruje Christina, była członkini 
mojej wspólnoty. Spędziła ona 
sporo czasu razem ze mną na 
kolacji, grała i modliła się. Na-
stępnego dnia rano mogłem 
spotkać się z nią w miejscu pra-
cy wraz z jej zespołem. Zdałem 
sobie sprawę, jak ważna  
i owocna jest ich praca nakiero-
wana na informację, komunika-
cję i uwrażliwienie na problem 
niepełnosprawności! 

Na Ukrainie  

istnieje 37 wspólnot. 

Aby pobyt wykorzystać jak naj-
pełniej, wygospodarowałem 
trochę czasu na kolację w L’Ar-
che we Lwowie. To były dobre 
chwile. Wielkie podziękowania 
dla Uljany, Pawla i wszystkich 
tych, którzy sprawili, że mój 
pobyt na Ukrainie był tak boga-
ty w spotkania. Czułem się  
z Wami jak w domu! 

GdC 

Biskup Borys  W domu na UKU z Christiną (po prawej stronie) 

Po bitwie na śnieżki! 
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D 
nia 26 lutego nasza 
wspólnota „Anioły  
i Światło” stała się 

częścią ruchu Wiara i Światło! 

Świętowaliśmy to wydarzenie 
z radością, prostotą i śmiechem 
na ustach. 

Jako wspólnota spotkaliśmy się 
rano z naszym biskupem Delma-
sem, który spędził z nami cały 
dzień, z koordynatorami pro-
wincji „Francja Centralna”, Chri-
stianem i Mauricette Geffard,  
z kapelanem prowincji, Thier-
ry’m Nauletem, oraz z wiceko-
ordynatorką, Bernadette Dilé, 
towarzyszącą nam od ponad 
dwóch lat. 

Każdy miał okazję, by przy po-
mocy gestów, słów, wiersza czy 
piosenki zaprezentować to, co 
kocha we wspólnocie i to, co do 
niej wnosi. Poszczególne kroki 
pozwoliły zdobyć górski szczyt. 
Kiedy wypowiedzieliśmy nasze 
„tak”, Christian i Mauricette 
powitali nas w wielkiej rodzinie 
Wiary i Światła. Nasz biskup zła-
pał dwa końce sznura, co sym-
bolizowało przynależność do 
Kościoła oraz Chrystusa – Tego, 
który jednoczy. 

Z entuzjazmem, wiarą i wdzięcz-

Anioły i Światło 

Relacja 

nością szliśmy na Eucharystię  
w parafii św.Teresy w Angers, 
którą celebrował nasz biskup, 
ksiądz z parafii, Jean Paul Avril-
lon, oraz kapelan naszej wspól-
noty. Podczas uroczystości zo-
stał pobłogosławiony nasz 
sztandar i cała nasza wspólnota. 
Wraz ze wspólnotą parafialną 
przeczytaliśmy modlitwę Wiary  
i Światła, a na zakończenie dzie-
ci (6 dzieci, które są „sercem 
wspólnoty” oraz troje przyja-
ciół) odegrały pantomimę i za-
śpiewały piosenkę. 

Po braterskiej uczcie przygoto-
wanej przez parafian udaliśmy 
się na spotkanie ze wspólnotą 
kontemplacyjną, która nas 
wspiera - siostrami karmelitan-
kami z Angers. 

Dwie wspólnoty o dziecięcych 
sercach, pełnych prostoty i ra-
dości, są w stanie wzbudzić du-
żo śmiechu ! Widząc nasze sio-
stry karmelitanki i biskupa grają-
cych w piłkę ze wspólnotą 
„Anioły i Światło”, a jednocze-
śnie dzielących się głębokimi 
słowami, płynącymi prosto do 
naszych serc, czuliśmy skrawek 
Nieba.   

To był błogosławiony dzień. Po-
Prowincja „Francja Centralna” 

składa się z 32 wspólnot.  

wierzamy się Waszej modlitwie, 
byśmy wiernie troszczyli się 
o to, co zostało nam dane. 

Blandine Halgand 
koordynator wspólnoty 
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W 
 dniach 11 i 12 marca 
prowincja „Entre 
deux Mers” („Między 

morzami”) spotkała się w Cite 
Saint Pierre, gdzie w październi-
ku 2008 r. odbyło się Zgroma-
dzenie Międzynarodowe,  
a w lutym 2011 r. zebranie Rady 
Koordynatorów. Cóż za miłe 
wspomnienia! Pomimo napięte-
go programu, udało mi się wy-
gospodarować czas na zejście 
do kapliczki i złożenie intencji, 
które otrzymałem od rodziny, 
przyjaciół oraz Wiary i Światła. 

Zgromadzenie Prowincji odbyło 
się zgodnie z „kanonem” Wiary  
i Światła: podsumowanie i oce-
na ostatnich czterech lat, wybór 
priorytetów na następne cztery 
lata, prezentacja osób nomino-
wanych do nowej Rady Prowin-
cji, rozeznanie, wybory, podzię-
kowania… Mogłoby się wyda-
wać, że to nic oryginalnego,  
a jednak w takim powtarzanym 
rytuale może być dużo swobo-
dy, jeśli chodzi o ukazanie na-
szego przywiązania do Wiary  
i Światła. 

Cała stara Rada zdjęła symbo-
liczne fartuchy posługi przed 
rozpoczęciem Zgromadzenia,  
a nowa Rada pod koniec założy-

Dziedzictwo Lourdes  

Relacja 

ła swoje. Pomimo tego, że Mi-
chel i Sabine Arduino, w towa-
rzystwie Sama, zostali ponownie 
wybrani, podczas Zgromadzenia 
byli zwyczajnymi delegatami, 
jak inni. 

Po rozeznaniu był czas na ado-
rację Najświętszego Sakramen-
tu, oddanie się w ręce Jezusa, 
by móc zobaczyć, kogo wybrał 
do towarzyszenia prowincji. 

Wieczór był bardzo radosny; 
trzeba było odgadnąć kilka po-
staci z Wiary i Światła, które 
były przedstawiane za pomocą 
opisów, pantomimy, pojedyn-
czego słowa… jak zwykle nasz 
słynny duch rywalizacji sprawił, 
że wszyscy wygrali! 

Podczas całego Zgromadzenia 
mogliśmy podziwiać talent pla-
styczny Jean-Luca Chaigneau; 

Podróżować do Lourdes na spotkanie Wiary i Światła, to jak wracać do domu! Zawsze czu-
jesz się tam jak w domu, choć za każdym razem jest to też nowe, wzbogacające doświadczenie. 
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mieszka on w La Rochelle  
i uczestniczył we wszystkich 
międzynarodowych pielgrzym-
kach Wiary i Światła począwszy 
od 1971 roku! Stworzył album  
z rysunkami (ponad 150 ilustra-
cji), na których z humorem 
przedstawił pierwsze pielgrzym-
ki. Była o nim mowa w „Żaglach 
na maszt!” z czerwca 2010 r.  
(nr 6). 

Niedzielna Msza była odprawia-
na przez ojca Andre Cabes, rek-
tora Sanktuarium w Lourdes  
i byłego kapelana wspólnoty. 
Biskup Jacques Pierrer nie mylił 
się mówiąc nam, że Wiara  
i Światło jest częścią dziedzictwa 
Lourdes! 

Dobrej drogi, nowa Rado, niech 
nasza Pani z Lourdes czuwa  
nad Wami! 

GdC 

Prowincja „France Entre deux 
Mers” („Francja między morza-
mi”) składa się z 29 wspólnot. 

Jean-Luc opisuje pielgrzymkę do 
Rzymu w 1975r.: 

Dom Pokoju 

Śpimy w hotelu 

Papież Paweł VI przyjął nas w 
Watykanie. Pan Dupart został 
skradziony. W autobusie składane 
siedzenie uderzyło w głowę panią 
Nappee. 

 

Wybierasz się do Lourdes?  
Lourdes jest szczególnym miejscem dla osób, które są chore lub  niepełnosprawne. Wewnątrz Sanktuarium, 
niedaleko bramy Saint Michel, Fundacja OCH zapewnia przyjazną obsługę. 

Niezależnie od twojej sytuacji, choroby, niepełnosprawności, z przyjacielem czy opiekunem, sam czy w grupie… 
Martine, Anne lub inni członkowie zespołu z radością zaoferują Ci: 

kawę, przyjacielskie spotkanie, 

wysłuchanie i stosowne wsparcie, 

poradę odnośnie do Twojej pielgrzymki w Lourdes, 

wypożyczenie wózka, 

szkolenie z pomocy osobom niepełnosprawnym, 

spotkanie z niepełnosprawnymi i wysłuchanie ich świadectw… 

Kontakt do nas: 

Brama Saint-Michel 65100 Lourdes – tel.: +33 (0) 5 62 42 79 92 

Godziny otwarcia: 9:30 – 12:00 oraz 14:00 – 18:00 (za wyjątkiem niedziel i poniedziałkowych porannych godzin) 

lourdes@och.fr 
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N 
a początku marca Mię-
dzynarodowy Zespół 
Koordynacyjny spotkał 

się na trzy dni w Cerovani,  
w Gruzji. Nie wszyscy byli obec-
ni: Valerie musiała poświęcić 
czas na swoją dysertację, Corin-
ne wspierała Louise w przygo-
towaniach do pogrzebu Henrie-
go Majora , a Ann... Ann udało 
się dostać do Tbilisi, ale po 
przyjeździe otrzymała złe wieści 
od córki, Rebeki, i natychmiast 
zawróciła... Dzięki Bogu było to 
mniej poważne niż myślała. 
Brakowało nam jej. 

Podróż do Tbilisi była długa. 
Wszyscy, pomimo bardzo póź-
nych godzin przyjazdu, za każ-
dym razem byli witani przez 
kogoś z przedstawicieli Wiary  
i Światła, którzy przybyli do Ce-
rovani; przyjechałam z Guénaël 
o drugiej nad ranem, transport 
słuchawek do tłumaczenia wy-
magał (jak zwykle) dużo dyplo-
macji i cierpliwości ... zwłaszcza 
w środku nocy! 

Dla tych, którzy przybyli wcze-
śniej, został przygotowany 
obiad w domu biskupa Giu-
seppe Pasotto, apostolskiego 
administratora Kaukazu, który 
pełni podobną służbę duszpa-
sterską jak biskup rzymskokato-
licki Gruzji i Armenii. Był to bar-
dzo przyjemny czas, ksiądz bi-
skup sprawił, że czuliśmy się 
mile widziani. Był naszym go-
spodarzem, ponieważ dom,  
w którym się spotkaliśmy, 

Tagba House, należy do niego. 
Następnie zwiedziliśmy Stare 
Miasto i wróciliśmy do Cerovani 
przez starą stolicę Gruzji, której 
władcy (w IV w.) przeszli na 
chrześcijaństwo pod wpływem 
świętej Nino z Kapadocji. 

Był to bardzo intensywny  
i owocny czas, ponieważ oprócz 
sprawozdań każdego z człon-
ków Zespołu, omówiliśmy kwe-
stie dotyczące spotkania mło-
dzieży w Guardamar w sierpniu 
2017 r., a także tożsamości  
i misji (kontynuując to, co zo-
stało zaczęte w Polsce) oraz 
komunikacji, finansów i Spotka-
nia Międzynarodowego w 2018 
r.... Bardzo dużo się modliliśmy, 
zwłaszcza za Henriego Majora, 
którego pogrzeb odbył się pod-
czas naszego spotkania. 

Odwiedziły nas trzy wspólnoty z 
Gruzji („Wiosna”, „Winorośl”  
i „Kwiat pustyni”). To był bar-
dzo przyjemny i pełen życia 

Przygody w Gruzji 

czas: piosenki, gry i tańce nada-
wały ton przez tych kilka go-
dzin, które spędziliśmy razem. 
Czuliśmy, jak bardzo każda  
z osób jest szczęśliwa, że się 
spotkaliśmy! Ostatni wieczór  
w Cerovani był bardzo żywy  
i radosny; Rebecca stała się mu-
mią, ale dzięki interwencji ojca 
Isaaca, była w stanie wrócić do 
nas! Cała rzecz została przygo-
towana przez Amgada i Raúla… 

GdC 

Relacja 

W Gruzji są 3 wspólnoty.  
Jest ona częścią prowincji 

„Between the Seas”  
(„Między Morzami”),  

która obejmuje również 
Litwę (11 wspólnot), 

Republikę Czeską (5),  
Rosję (13)  

i Słowację (10). 

Uliana Roj, wicekoordynator międzynarodowy z Ukrainy 
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W 
 dniach 25-26 marca 
w Barcelonie odbyło 
się Zgromadzenie 

Prowincji „Terra et Ma-
re” („Ziemia i Morze”). Przybyło 
56 osób ze wspólnot Wiary i 
 Światła z Madrytu, Valladolid  
i Cuéllar (Segowia), Guadalaja-
ry, Walencji, Banyoles i Blanes 
(Girona), Girony, Barcelony  
i Tarragony. Ulewny deszcz, 
który padał w piątek, zaprosił 
nas do „zanurzenia się” w tym 
spotkaniu...   

W sobotę, w ożywionej atmos-
ferze, oceniliśmy sytuację pro-
wincji, dyskutowaliśmy i zasta-
nawialiśmy się, jakie będą prio-
rytety na najbliższe cztery lata. 
Dwa najważniejsze z nich to: 

 zastanowić się, jak rozwi-
jać duchowość wszyst-
kich członków wspólno-
ty, a w szczególności tych 
z niepełnosprawnością 
intelektualną i promo-
wać ich aktywniejszy 
udział; 

 poprawić wsparcie i dzie-
lenie się odpowiedzialno-
ścią w naszej prowincji za 
pomocą prostych struk-
tur i formuł w celu zwięk-
szenia aktywności 
wszystkich wspólnot. 

Następnie Zgromadzenie roz-
poczęło procedurę rozeznania 
nowej Rady Prowincji, która 
będzie realizować te priorytety. 
Wszyscy bardzo się zaangażo-
wali, były pełne emocji podzię-
kowania, prośby o przebacze-

Naprzód, "Terra et Mare"! 

Relacja 

Helena, Cuca i Jorge, Josep (jego żona, Christine, była w szpitalu) i Pablo  
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nie, uznanie swojej małości  
i wielki entuzjazm co do przy-
szłości. Oddaliśmy się całkowi-
cie w ręce Boga, prosząc o Jego 
Ducha. Ksiądz Perich z Girony 
powiedział nawet: „Duch Świę-
ty jest obecny w tym Zgroma-
dzeniu”. W końcu Zgromadze-
nie zdecydowało, że Cuca  
i Jorge z Madrytu będą koordy-
natorami prowincji. 

Aby uzupełnić Radę, wybrano 
czterech wicekoordynatorów 
prowincji: Pabla (Madryt), Hele-
nę (Madryt), Josepa i Cristinę 
(Barcelona) oraz Paula i Chusę 
(Valladolid). Wiele miłości  
i wdzięczności okazano zarów-
no nowemu zespołowi, jak  
i odchodzącemu, który tworzyli: 
Helena, pełniąca posługę koor-
dynatora prowincji, Roser  
(z Girony), Javi (z Madrytu), 
Adelaida (także z Madrytu), 
kapelan Jésus (z Segowii) oraz 
Javier i Elisa (z Madrytu). 

Przed pójściem spać nasi przy-

jaciele z Girony zorganizowali 
wspaniałą zabawę z grami i na-
grodami; oczywiście były także 
tańce! 

Następnego dnia rano, podczas 
Eucharystii, odbyło się posłanie 
nowej Rady do służby w Wierze 
i Świetle. Na koniec rozesłano 
w imię Jezusa także wszystkich 
pozostałych uczestników. 

Gratuluję „Terra et Mare”! Naj-
lepsze jeszcze przed Wami ... 

Raul Izquierdo  
wicekoordynator międzynaro-

dowy 

Prowincja „Terra et 
Mare” (Hiszpania 

Wschodnia)  
składa się z 22 wspólnot 

Pablo i Chusa 
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O 
dbyłam ekspresową podróż liczącą 
11300 km, aby towarzyszyć mojemu 
przyjacielowi, naszemu przyjacielowi 

Henriemu. W ciągu czterodniowego pobytu  
w Kanadzie zostałam cudownie przyjęta przez 
Claude'a i Denise Gravel w ich pięknym domu. 

Część piątkowego popołudnia i cały wieczór spę-
dziliśmy przy Henrim w sali pożegnań, tak jak to 
jest w zwyczaju w Kanadzie. Byłam bardzo poru-
szona widząc piękną twarz Henriego w otwartej 
trumnie i długo pozostawałam w bliskości z nim, 
w skupieniu. Wy wszyscy byliście tam ze mną. 
Z bólem opłakiwałam stratę naszego przyjaciela. 

Kwiaty wysłane przez międzynarodową wspólno-
tę Wiary i Światła w Waszym imieniu zostały zło-
żone obok zmarłego i utworzyły wspaniałą białą 
girlandę. Także inne kwiaty okalały trumnę, oczy-
wiście kwiaty od rodziny, od wspólnoty Wiary 
i Światła, do której należał Henri, od L’Arche 
z Kanady, od jego kolegów adwokatów... Od tych, 
którzy go kochali. 

W sali pożegnań było dużo ludzi, jedni wchodzili, 
drudzy wychodzili, rozmawiali o Henrim, o jego 
rodzinie... Było słychać śmiechy, niektórzy płakali 
odświeżając wspomnienia. Obrazy z jego życia 
zatoczyły koło. Będąc tam, odkrywałam Henriego, 
którego nie znałam: w rodzinie, wśród przyjaciół, 
na wakacjach, na statku... To, co odkryłam w jego 
prywatnym, rodzinnym życiu, potwierdza całko-
wicie obraz Henriego, którego znaliśmy z pracy 
w Radzie Zarządzającej Wiary i Światła: jego uwa-
gę skierowaną na drugiego człowieka, jego do-
broć, jego inteligentne i żywe spojrzenie... Do 
tego dochodzi jego miłość do żony Luizy, do dzie-

Henri - nasz przyjaciel 

Świadectwo  

ci, wnuków i prawnuków. Na stole - album z foto-
grafiami, kapelusz, który lubił nosić, gdy jechał do 
domu na wieś, pęk kluczy... Odkryłam Henriego 
jako dziecko, jako studenta, w dniu jego ślubu 
z Luizą, a nawet Henriego z wąsami... 

Te chwile w sali pożegnań są piękną tradycją. 
Zgromadzeni pocieszali siebie nawzajem, doda-
wali sobie otuchy. Wszyscy czuliśmy siłę miłości 
i przyjaźni. „To jest piękne”, jak często powtarzał 
Henri. Miałam okazję poznać jego braci i siostry, 
siostry Luizy, spotkać koordynatorów i byłych 
członków wspólnoty Wiary i Światła. 

W sobotę, 4 marca, w dzień Mszy św. pogrzebo-
wej, towarzyszyła nam wspaniała pogoda. Ani 
jednej chmurki, niebo  stalowo-niebieskie, lodo-

Henri Major był prezydentem Międzynarodowej Rady Zarządzającej Wiary i Światła od 2006 
do 2013 roku. Był prezydentem, ale stał się także naszym przyjacielem. Corinne Chatain udała 
się do Gatineau, aby uczestniczyć w "celebracji życia Henriego", jak było napisane na 
zawiadomieniu o Mszy świętej. Corinne mogła pojechać do Kanady dzięki wspaniałomyślności 
jednego z francuskich przyjaciół Henriego. Przyjaciel ten w znacznym stopniu przyczynił się 
do zakupu biletu samolotowego. Bardzo serdecznie mu dziękujemy. 

Henri i Louise 
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wate, temperatura -31 stopni. Organy i skrzypce 
współgrały ze śpiewami. 

Msza święta była piękna. Odmawialiśmy „Wielka 
Miłość na mnie czeka”, ulubioną modlitwę ojca 
Josepha pod koniec jego życia. Czytana była 
Ewangelia wg św. Jana (14, 1-6). „Niech się nie 
trwoży serce wasze... A gdy odejdę i przygotuję 
wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was 
do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja je-
stem....” W miejsce homilii córka Henriego, Karo-
lina, przeczytała jego świadectwo o życiu wiarą, 
które dał w L’Arche w 2015 roku. Henri był bar-
dzo powściągliwy i bardzo mało mówił o sobie. 
Poprzez ten tekst dużo nam opowiedział o sobie. 
I pokochaliśmy go jeszcze bardziej. Słowa 
wdzięczności wyrazili: jego bratankowie, Maure-
en O'Reilly, była międzynarodowa koordynatorka 
Wiary i Światła, która przybyła ze Stanów Zjedno-
czonych oraz ja. Odczytałam także słowa przeka-
zane przez Marie- Hélène Mathieu. 

Po ceremonii pogrzebowej zebrało się ponad 250 
osób wokół suto zastawionych stołów... Jeszcze 
jeden wieczór u Luizy i, niestety, nadeszła chwila 
odjazdu. 

Moi drodzy kanadyjscy przyjaciele, dziękuję Wam 
wszystkim, a szczególnie Claude'owi i Denise, któ-
rzy tak pięknie zajmowali się mną, gościli mnie 
jak księżniczkę. Dziękuję oczywiście Luizie, która 
przyjęła mnie jak członka rodziny. To prawda, 
że wszyscy jesteśmy jedną rodziną, wielką rodzi-

ną Wiary i Światła. Patrząc z zewnątrz, może się 
to czasem wydawać sztuczne, ale w chwilach ta-
kich jak opisana przeze mnie, doświadcza się tego 
namacalnie. Tak, jesteśmy prawdziwą rodziną. 

Henri, masz dzisiaj nową misję: aby wspólnota 
Wiary i Światła żyła, rozwijała się i promieniowała 
aż po krańce ziemi. I jak to powiedział jeden 
z przyjaciół w końcówce filmu o pielgrzymce 
do Lourdes w 1971 roku: „Do widzenia, do widze-
nia... Tak, zobaczymy się znowu!”. I to w Domu 
Ojca. 

Corinne Chatain 
sekretarz generalny 

Wybrane świadectwa: 
 
Zachowuję w pamięci piękne wspomnienia Henriego 
i jego promiennego uśmiechu. Odpoczywaj w poko-
ju, drogi Henri, z wielką rodziną Wiary i Światła 
w niebie. 

Hoda, Liban 
 
Zjednoczona w modlitwie z każdą i każdym z Was. 
Pisząc te słowa, ciągle mam jego głos w moim ser-
cu... 

Claire, Francja 
 
Walczyłeś z odwagą aż do końca, drogi Henri... 
Niech Bóg przyjmie Cię z otwartymi ramionami. 
Niech Cię napełni swoją czułością i czuwa nad Luizą 
oraz wszystkimi Twoimi bliskimi, którzy dziś cierpią. 
Dziękuję za to, jaki byłeś  dla L’Arche i wspólnot Wia-
ry i Światła. 

Viviane, Belgia 
 
Henri, Ty na zawsze pozostaniesz naszym liderem 
numer 1! Byłeś prawdziwym dżentelmenem, uważ-
nym, mądrym, kochającym, wesołym. Bardzo drogi 
przyjacielu, wykonałeś wielką pracę dla Wiary i Świa-
tła. Będzie nam Ciebie bardzo brakowało. Luizo, na-
sze serca zwracają się ku Tobie. Jesteś piękną osobą, 
wewnętrznie i zewnętrznie, pozostaniemy blisko 
Ciebie, mając Cię w sercach i w modlitwie. 

Ann, Anglia 
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Eucharystyczny uścisk Patricka 

Świadectwo  

Marie-Odile Frey, koordynatorka prowincji 
„FRANCE EST PÉTILLANTE” („Francja, Iskrzą-
cy Wschód”), jest odpowiedzialna za duszpa-
sterstwo osób niepełnosprawnych w Cernay 
(Alzacja)  w Instytucie św. Andrzeja, prowa-
dzone przez L'Association Adèle de Glaubitz. 
Odprawiane tutaj Msze są pełne tego, 
co każdy przynosi - radości, trosk, krzyku, 
cierpień. To wszystko jest przemienione 
w Eucharystii. Na Mszy obecni są także 
członkowie lokalnej wspólnoty Wiary 
i Światła. 

T 
o już trzeci raz, gdy ojciec Christophe 
sprawował Eucharystię w przepełnionej 
kaplicy. Było wiele osób niepełnospraw-

nych. Nic dziwnego, ponieważ to miejsce kultu 
parafialnego przylega do domu dla dorosłych 
osób z upośledzeniem umysłowym. Ojciec Chri-
stophe za każdym razem ze zdziwieniem obser-
wował radosny nieporządek przy wejściu, gdzie 
wszyscy się witali, niekiedy bardzo wylewnie. Był 
zaskoczony także wtedy, gdy wreszcie rozległ się 
śpiew na wejście: śpiew głośny, z błędami, 
ale piękny, od serca. Zaskoczenie kolejne to mo-
ment przekazywania sobie znaku pokoju, podczas 
którego niepełnosprawni ministranci rozproszyli 
się, aby uściskać ręce lub ucałować osoby 
aż z ostatnich naw.  

A potem przyszedł czas komunii, który przebiegł 
w ustawicznym ruchu, nieporządku. Ojciec Chri-
stophe był poruszony i z wiarą rozdawał Ciało 
Jezusa - to dla mężczyzny o zdeformowanej twa-
rzy, to dla kobiety z szeroko otwartymi i trzęsący-
mi się rękami, której pomagał zdrowy parafianin. 
Uosabiał Jezusa idącego na spotkanie nieprawdo-
podobnego tłumu, aby go nakarmić, jak przy roz-
mnożeniu chleba. Patrick, mężczyzna z zespołem 
Downa, zbliżył się w wielkim skupieniu. Ojciec 
Christophe ukazał mu Hostię: Ciało Chrystusa. 
AMEN! Odpowiedział z mocą Patrick, który po 
komunii, zamiast odejść, położył swoje ręce 
na ramionach zdumionego ojca Christophe, uca-
łował go z uczuciem w obydwa policzki i dopiero 
powrócił na swoje miejsce. Tego dnia ojciec Chri-
stophe powiedział, że przeżył najpiękniejszą Mszę 
w swoim kapłańskim życiu: pełną głębokiej rado-
ści zgromadzonego ludu Bożego, żarliwości i czu-
łości, której ukoronowaniem było to, co teraz 
nazywa uściskiem eucharystycznym Patricka. Oj-
ciec Christophe żyje odtąd nadzieją, aby każda 
wspólnota parafialna mogła doświadczyć Chry-
stusa w taki sposób. Ta nadzieja jest nadzieją Ko-
ścioła, a jest to proste: wystarczy zbudować na-
sze wspólnoty wokół najbardziej kruchych osób. 
Oni są Kościołem, są ciałem Chrystusa. Tak po-
wiedział Papież Franciszek! 

Philippe de Lachapelle 

w Radio Notre Dame 



17 

 

P 
arę miesięcy temu do-
stałam wiadomość od 
Corinne Chatain z nie-

codzienną propozycją, której, 
delikatnie mówiąc, w ogóle się 
nie spodziewałam… 

Przez parę tygodni Corinne mia-
ła kontakt z kierownikiem obsa-
dy poszukującym statystów do 
filmu z niepełnosprawnością – 
czy to umysłową, czy fizyczną. 

Film opowiada o pielgrzymce do 
miejsca objawień, znajdujących 
się w małej górskiej wiosce, 
gdzie Maryja Dziewica ukazała 
się młodej dziewczynie, Annie. 
By zbadać te nowe objawienia, 
Watykan wysyła tam dziennika-
rza (Vincent Lindon). 

Potrzebnych było dużo osób, 
tak jak przy naszych pielgrzym-
kach do Lourdes. Była nas tam 
ponad setka statystów: różno-
rodnie ubranych, o innym wy-
glądzie, w różnym wieku, ze 
wszystkich środowisk – katolicy, 
nie katolicy, chrześcijanie ze 
Wschodu… Przez pierwsze dwa 

Claire w filmie 

dni było nawet około trzydzie-
stu osób z obozu imigrantów… 

Tych pięć dni filmowania było 
prawdziwym odkryciem. Nie 
miałam pojęcia, jak powstaje 
film: robiliśmy od dziesięciu do 
piętnastu ujęć tej samej sceny 
zanim została zaakceptowana 
przez reżysera. Niektórzy mogą 
powiedzieć, że marnowaliśmy 
czas. Dla mnie tych pięć dni było 
okazją do poznania nowych lu-
dzi. 

Uderzyła mnie życzliwość, do-
broć i delikatność wszystkich 
pracujących przy kręceniu filmu 
(którego premiera będzie 
w kwietniu lub maju 2018 roku), 
bez względu na pełnioną funk-
cję: reżysera, kamerzysty, tech-
nika, makijażystek, projektan-
tów kostiumów… Reżyser, 
Xavier Gianolli, jest wspaniały, 
wolny od uprzedzeń. 

Wierzę, że znalazłam nowe po-
wołanie. Nie obawiajcie się jed-
nak, nie odpowiem na żadne 
stare propozycje. 

Jeśli chodzi o ten wspaniały 
pierwszy raz, wybrałam się tam 
z zamkniętymi oczami, dlatego 
że propozycja wyszła od Wiary 
i Światła. 

Dziękuję, Corinne, za skierowa-
nie mnie na tę nową drogę. 

Claire Boucher 

była wicekoordynator prowincji 
„Ile de France West” („Francja 

Zachodnia”) 

Świadectwo  



18 

 

P 
arę miesięcy temu wspólnota Wiary 
i Światła „Notre Dame du Folgoët” wy-
ruszyła na nieco szaloną wyprawę –

pielgrzymkę do Rzymu. Nasze marzenie stało się 
rzeczywistością i 32 z nas (szesnaście osób z nie-
pełnosprawnością umysłową i szesnastu przyja-
ciół, w tym ojciec Paul Berrou i Jean-Paul Duche-
ne, diakon i kapelan „St Corentin” – wspólnoty 
z Quimper) poleciało do Rzymu w poniedziałek 
13 marca. 

W Rzymie spędziliśmy trzy wspaniałe dni na od-
krywaniu Wiecznego Miasta, jego niezliczonych 
kościołów, uliczek i niezapomnianych placów. 

Pierwszą ważną atrakcją było spotkanie 
ze wspólnotami Wiary i Światła w Rzymie. Pomi-
mo bariery językowej, komunikacja pomiędzy 
Francuzami i Włochami odbywała się w sposób 

naturalny . Spędziliśmy wspaniały wieczór prze-
platany radosnymi piosenkami. 

Środa bez wątpienia była dniem, na który wszy-
scy czekaliśmy najbardziej… był to dzień audien-
cji generalnej u Papieża Franciszka. Skoro świt 
udaliśmy się w kierunku placu św. Piotra, zasta-
nawiając się, czy dane nam będzie zobaczyć Ojca 
Świętego z bliska. Miejsca zarezerwowane dla 
nas znajdowały się całkiem niedaleko Bazyliki. 
Dzięki temu siedemnaście osób z naszej grupy 
było w stanie widzieć Papieża przez prawie całą 
katechezę. Pod koniec audiencji Papież Franci-
szek zszedł z podium i osobiście przywitał się 
z każdą z tych siedemnastu osób. Każda z nich 
otrzymała różaniec z rąk Ojca Świętego. Była to 
ogromna radość dla naszych przyjaciół. Byli roz-
promienieni. W tamtym momencie wszyscy byli-
śmy świadomi tego, że przeżywamy prawdziwy 
moment łaski. 

Ojciec Joseph Coste, ksiądz z diecezji, wyświęco-
ny w lipcu w katedrze Saint Corentin i obecnie 
uczący się w Rzymie, jeśli tylko miał czas, towa-
rzyszył nam podczas różnych wizyt i uroczystości. 

W czasie pielgrzymki modliliśmy się w intencji 
tych wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób po-
mogli nam w tej wyprawie. 

Nasza pielgrzymka zakończyła się w piątek, 
17 marca, piękną Mszą odprawioną przez ojca 
Paula Berrou w kaplicy w Centrum Jana Pawła II, 
gdzie byliśmy zakwaterowani. 

Catherine Le Roux 

wicekoordynatorka prowincji „France Ouest” 
(„Francja Zachodnia”) 

Bretończycy  
w Rzymie 

Świadectwo  
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„Padre” się zbliża! 

Świadectwo  

Ojciec Philippe Roche, były kapelan wspólno-
ty „La Clarte” („Światło”; zachodnia Fran-
cja) od kilku lat mieszka w Brazylii wśród 
najbiedniejszych mieszkańców faweli De San-
ta-Maria (południowa Brazylia), fgdzie zało-
żył wspólnotę Sao Joao Batista (Św. Jana 
Chrzciciela). Regularnie przysyła do 
nas  wiadomości, oto najnowsza… 

K 
olejnym wielkim projektem jest remont 
pomieszczeń parafialnych. Spotykają się 
tutaj różne grupy, w tym wspólnota Wia-

ry i Światła, którą założyliśmy w zeszłym roku. 
Wspólnota ta radziła sobie tak dobrze, że ze 
względu na dużą ilość członków musiała się po-
dzielić! Niestety zarówno sale, jak i obiekty sani-
tarne, są niedostępne dla osób na wózkach inwa-
lidzkich; pomieszczenia przeciekają w czasie desz-
czu; kuchnia i instalacje elektryczne są bardzo 
stare, nie ma ani klimatyzacji, ani wentylatorów: 
można się tam udusić! 

Pomimo nagłego wzrostu przemocy w październi-
ku, spowodowanego zabójstwem młodego poli-
cjanta, kontynuowaliśmy naszą działalność: kate-
chizację, uroczystości, szkołę muzyczną, zajęcia 
z robienia na drutach i szydełkowania, obiady 
parafialne, wizyty i przyjęcia… Trener judo prze-
szedł załamanie, więc chcielibyśmy go zastąpić. 
Dotarcie do nas wymaga od naszych nauczycieli 
i uczniów wytrwałości i samozaparcia, ponieważ 
muszą oni przekonać policjantów, żeby przepu-
ścili ich przez blokady. Po tym jak sam kilkakrot-
nie byłem aresztowany i przeszukiwany, wysła-
łem wiadomość do Gubernatora Stanowego. Na-
pisałem w niej, że rozumiem, iż policja musi cały 
czas pilnie wykonywać swoją pracę, ale powinna 
jednak skoncentrować się na innych… i wszystko 
wróciło do normy. 

Na co dzień mamy brud, szczury, mdły zapach 
narkotyków, naloty policji, zabłąkane pociski ude-
rzające w kościół i dom (dilerzy strzelają tak sła-
bo, że mniej jesteś narażony, gdy stanowisz cel, 

niż gdy przez przypadek znajdziesz się w pobliżu 
strzelaniny!), a do tego jeszcze pewien przywód-
ca dilerów został postrzelony w głowę pod naszy-
mi oknami o 5 nad ranem. Paradoksalnie, jego 
mała córeczka była u nas chrzczona kilka miesięcy 
wcześniej. Wyjaśniłem kobietom z jego rodziny, 
że w tym bardzo matriarchalnym społeczeństwie 
tylko od nich zależy, czy ich mężowie przestaną 
zajmować się handlem narkotykami…Arcybiskup 
poinformował nas, że otrzymał pogróżki dotyczą-
ce nas, ale - tak jak przypuszczałem - nic się nie 
wydarzyło… Tak naprawdę najgorszą z możliwych 
rzeczy jest pokazanie dilerom, że się ich boimy: 
niedawno zdecydowanie zażądałem, żeby teść 
mężczyzny, który został zastrzelony, oznajmił 
swoim ludziom, że nie zgadzam się, aby oni ucie-

kali przed policją przez nasz ogród oraz uparcie 
odmawiam zgaszenia świateł mojego samochodu 
jadąc przez fawelę, jak tego wymagają… Przy-
najmniej w ten sposób wiedzą, że to 
„padre” („ojciec”) się zbliża! 

Wiedzcie, że pozostaję z Wami wszystkimi w głę-
bokiej komunii i mam nadzieję, że w tym roku 
znów się spotkamy! 

Ojciec Philippe 
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W 
 atmosferze radości i przyjaźni wspól-
nota Santa Maria de las Condes obcho-
dziła swoją 25 rocznicę powstania. Uro-

czystości, w których brali udział członkowie 
wspólnoty: młodzi ludzie i osoby niepełnospraw-
ne, ich rodziny, przyjaciele oraz ojciec Julio Du-
tilh, odbyły się w sali parafialnej. 

Podczas spotkania przygotowano pantomimę do 
Ewangelii, która została przedstawiona w czasie 
Eucharystii, zamykającej obchody rocznicy. Przed 
pójściem do kościoła cała wspólnota zaśpiewała 
piosenkę. Przy dźwiękach muzyki wypuściliśmy 
w górę, aż do nieba, kolorowe balony – na znak 
radości z życia, bycia razem i dzielenia się wiarą. 

Podczas Mszy świętej koordynatorka prowincji, 
María-Teresa Ahumada, zwróciła się do parafian: 
Jesteśmy szczęśliwi, że dzisiaj możemy świętować 
naszą rocznicę. Założyciel Wiary i Światła - Jean 
Vanier - to człowiek, który przywraca godność 
osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Maria-
Teresa opowiedziała także o swoim doświadcze-
niu bycia mamą: Kiedy dotrze do nas, że nasze 
dziecko jest darem dla nas i dla otoczenia, 
wszystko się zmieni. W swojej homilii ojciec Julio 
podkreślił znacznie Wiary i Światła jako miejsca 
przyjmującego i miejsca objawiania się miłości 
Boga do wszystkich. 

Wiara i Światło pokazuje wartość, jaką mają naj-
słabsi, a wierzymy, że mają jej wiele. Na świecie 
jest 1300 wspólnot. Jesteśmy wspólnotą rodzin 
zebranych tutaj, aby świętować obecność Chry-
stusa pośród nas; Tego, który tworzy tę rodzinę, 
w której wszyscy są równi. Jaką radość sprawia 
powitanie innych – kocham ich, ponieważ oni są 
dziećmi Boga, ukochanymi dziećmi Boga. Módlmy 
się za wspólnotę, świętującą swoją 25 rocznicę, 
która zawsze stara się odnaleźć wartość w innych 
osobach. 

Santa Maria de las Condes 
Biuletyn parafialny   

W Santiago de Chile  

Świadectwo  
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Zaufali mi 

wspólnoty. Było to fundamentalne wydarzenie 
dla kształtowania mojego życia i dojrzewania. 

Dzisiaj, po trzech latach w służbie prowincji, zgo-
dziłem się na tę nową misję, ponieważ spotykam 
ludzi, przez których wiarę i uśmiech wzrastam; 
miałem okazję odwiedzić kilka wspólnot, niektóre 
bardzo silne i prężne, inne bardziej delikatne... 
ale wszystkie piękne. To, czego doświadczyłem, 
było okazją do wzmocnienia mojej wiary, do za-
stanowienia się nad różnorodnością wspólnot 
Wiary i Światła; byłem wzruszony wzajemną 
uprzejmością i szacunkiem, z jakim ludzie pod-
chodzą do słabości swoich braci... 

Współpraca z zespołem wicekoordynatorów była 
wspaniała. Stwarzała okazję do odkrycia pięknych 
osobowości. Otrzymałem wiele wsparcia od wice-
koordynatorów i dziękuję im za ich pracę. 

Jestem pewien, że będę miał szansę wzrosnąć 
także w Zespole Koordynacyjnym dzięki nowym 
spotkaniom. 

Chciałbym, aby Vincent i Claire Jacquet, którzy 
idą w moje ślady, mieli tyle samo rado-
ści, ile ja miałem. 

Dominique Pfeffer 
wicekoordynator międzynarodowy K 

iedy Ghislain du Chéné poprosił mnie 
o dołączenie do Zespołu Koordynacyjne-
go Wiary i Światła, poświęciłem trochę 

czasu, aby zastanowić się, czy takie zobowiązanie 
da się pogodzić z moimi obowiązkami rodzinnymi 
oraz obowiązkami związanymi z pracą. Po rozmo-
wie z rodziną, zgodziłem się przyjąć tę nową mi-
sję. Jednak nadal jestem blisko prowincji Francja 
Zachodnia: po pierwsze dlatego, że pozostałem 
w mojej wspólnocie w Versailles i dlatego, że bę-
dę towarzyszył prowincjom Francji Północnej 
oraz Belgii wraz z prowincją Francji Zachodniej. 

Ale po co służyć? Kiedy się zgodziłem na swoją 
pierwszą współodpowiedzialność koordynatora 
wspólnoty, miałem 19 lat. Byłem wzruszony, 
że mi zaufano… dorastałem pod okiem mojej Vincent i Claire 
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 Przyjaźń z osobą niepełnosprawną otwie-
ra twoje serce na nieznane. 

 Osoba niepełnosprawna jest prawdziwa, 
nie kłamie, pozwala każdemu na przyjęcie 
i zaakceptowanie własnych słabości. 

 Brat Norbert zakończył słowami: Jako 
przyjaciel Wiary i Światła, często chcesz da-
wać coś drugiemu, ale w końcu odkrywasz, 
że wszyscy jesteśmy wezwani, aby otrzymy-
wać. 

Podczas posiłku młoda dziewczyna podeszła 
do naszego stolika: Bardzo chciałabym usiąść 
z tobą. Jestem towarzyska i lubię spotykać ludzi. 
Philippe zainicjował rozmowę i w pewnym mo-
mencie dziewczyna powiedziała do niego: Wiesz 
Philippe, znam nazwę mojej niepełnosprawności, 
to Trisomia 21, ponieważ mam dodatkowy chro-
mosom. Spójrz na moje ręce, są jak twoje. Słysza-
łam w telewizji, że nasza niepełnosprawność mo-
że być wykryta przed urodzeniem, aby zapobiec 
narodzinom. Jestem jednak szczęśliwa, że jestem 
tutaj. Patrz, włączam muzykę i tańczę... Słuchając 
jej, miałam łzy w oczach... 

Pragnę, aby każda osoba mogła doświadczyć ta-
kiej pielgrzymki ze swoją prowincją, spotkać się 
i dzielić radość, wzmacniać więzi przyjaźni między 
wspólnotami i wszystkimi członkami. 

Céline Doudelle 
sekretarz międzynarodowy 

K 
wietniowa pielgrzymka prowincji Francja 
Centralna do Lisieux zgromadziła prawie 
400 osób z 27 wspólnot Wiary i Światła. 

Pomiędzy czasem na uroczystości a wizytami 
w Karmelu, uczestnicy mogli wziąć udział w któ-
rymś z trzech warsztatów: „rodzice”, „przyjaciele” 
i „serca wspólnot”, skierowanych do osób niepeł-
nosprawnych. Myriam (przyjaciel), Philippe 
(młody człowiek z niepełnosprawnością, któremu 
towarzyszyłam) i ja prowadziliśmy warsztat 
„przyjaciele”. Mówiliśmy o tym, jak przyszliśmy 
do Wiary i Światła i dlaczego zostaliśmy. Szczegól-
nie poruszyło mnie wyznanie Myriam: Dla mnie 
Wiara i Światło jest priorytetem, nigdy nie opuści-
łam spotkania. Wiara i Światło pozwala mi do-
świadczać nadzwyczajności w moim zwyczajnym 
życiu. Philippe powiedział nam, że trudno mu było 
nawiązywać znajomości w życiu codziennym, 
a Wiara i Światło umożliwiła mu poznanie ludzi 
i tworzenie więzi. Przedtem nie miałem przyjaciół. 
W Wierze i Świetle można rozmawiać, śmiać się. 
Czuję się swobodnie. Są przyjaciele. Dla mnie 
ważna jest życzliwość. Często czytam modlitwę 
i czasami, pod koniec spotkania, tańczę! 

Spotkaliśmy się w małych grupach dzielenia, aby 
zastanowić się nad pytaniami dotyczącymi przy-
jaźni z osobą niepełnosprawną, co obawiamy się 
utracić lub czego nam może brakować, gdy pogłę-
biamy więzi przyjaźni z innymi... 

Tych kilka odpowiedzi poruszyło mnie: 

 Osoba z niepełnosprawnością, która nie 
mówi, nie słyszy, ujawnia tajemniczą obec-
ność, która jest obecnością Boga. 

Cudowne spotkania  

w Lisieux 
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Mała Księgarnia  

Wiary i Światła 

„Nigdy więcej sami, przygoda Wiary i Światła” 
Marie-Hélène Mathieu 

Warto pochylić się nad tą książka trochę dłużej, ponieważ jest ona dla 
nas bardzo skutecznym narzędziem, pomocnym w szerzeniu radości 
oraz wzrastaniu! Naprawdę ważne jest, by nosić w sercach to, co za-
inspirowało i prowadziło założycieli, abyśmy szli w tym kierunku 
i z tym zapałem, który oni mieli, abyśmy wszyscy wykazywali determi-
nację do wzrastania w Wierze i Świetle na całym świecie. Jednym sło-
wem, ta książka jest dla nas, aby pokazać nam wartości, które przeję-
liśmy od naszych założycieli! 

Książka w miękkiej oprawie : 6€ 

NOWOŚCI 
Droga serca, kapelani i ich świadectwa, 110 stron, 6€ 

Broszura z zabawami, 3€ lub w wersji online 
Broszura z warsztatami artystycznymi, 3€ lub w wersji online 

Przypinki Wiary i Światła, 2€ 

 

 

 

 

 

 

 
I jak zawsze... 

Zeszyt odpowiedzialnego za wspólnotę, 3€ 
Duchowość w Wierze i Świetle, 3€ 
Drogowskazy na pierwszy rok, 5,50€ 
 

Więcej na stronie: 
http://www.faithandlight.org/rubriques/haut/publications/faith-and-light-publications 

Zamówienia można składać online lub na adres Sekretariatu Międzynarodowego: 
3 rue du Laos 75015 Paris, France Foi.lumiere@wanadoo.fr   

http://www.faithandlight.org/rubriques/haut/publications/faith-and-light-publications
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Prowincja ,,Kimata” 
Stefano Marchetti został mia-
nowany wicekoordynatorem 
części Rzymu, a Micaela Capo-
dagli - skarbnikiem prowincji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tere Ahumada 
Tere z Chile została wybrana 
na koordynatora prowincji 
„Jesus, Light of the An-
des” („Jezus, Światło Andów”; 
Chile, Kolumbia, Ekwador i Pe-
ru). 

Album rodzinny 

wiele radości pośród nowych 
obowiązków. 

 
Witaj Zoé 

Cóż za radość móc dzielić 
emocje towarzyszące nowemu 
rozdziałowi w historii naszej 
rodziny: zostaliśmy dziadkami! 
W piątek 10 lutego, 

w Aubagne, urodziła się Zoé. 
Alice, nasza druga córka, 
i Julien, tato, są bardzo 
poruszeni i szczęśliwi - tak jak 
nasza dwójka! 

Robert i Anne Cronier 
koordynatorzy 

prowincji ,,Francja Zachodnia” 
 

Mała Théa 
27 marca urodziła się mała 
Théa - córka Jérôme and Carla 

Le Coq, koordynatorów 
wspólnoty ,,Monique 
Michaud” z Versailles 

Prowincja ,,Lusitania” 

Pod koniec stycznia 
Zgromadzenie Prowincji 
wybrało na koordynatora 
prowincji Ricardo Rodriguesa, 
a Constanca Festas i Olga Grilo 
zostały wicekoordynatorkami. 
Funkcję skarbnika prowincji 
powierzono Beatriz Oliveira. 

 

Prowincja , 
„Iberoatlantycka” 

W kwietniu Álvaro Gómez 
i Maitane Reyes Braco (na 
fotografii po prawej) zostali 
wybrani koordynatorami 
prowincji iberoatlantyckiej 
(Hiszpania Zachodnia 
i Gibraltar). 
Od lewej do prawej stoją 
wicekoordynatorzy: Dolores 
Sánchez Castaño, Maria Pilar 
González Panero i Rosa Martín 
Barcalat. 
Dziękuję Wam wszystkim 
i każdemu z osobna za 
Wasze ,,tak”. Życzymy Wam 

Ricardo 

Stefano 

Micaela 
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(prowincja ,,Ile de France 
West” - „Francja Zachodnia”). 
Przed ślubem, Carla, która 
pochodzi z Libanu, była 
koordynatorem prowincji ,,ILA 
Trinity” (Iran, Liban i Armenia). 
Gratulacje dla rodziców i tysiąc 
uścisków dla Théi. 

 

Wiaroświetlane 
małżeństwo 

Olga Grilo, poprzednia 
koordynator prownicji 
„Luzitana” (Portugalia) 
i Roberto Bertin z włoskiej 
wspólnoty Wiara i Światło, pod 
koniec lutego pobrali się. 
Z całego serca posyłamy im 
najlepsze życzenia i cieszymy 
się wraz z nimi. 

Bp Henryk Ciereszko 
Biskup pomocniczy 
archidiecezji białostockiej, 
Henryk Ciereszko, został 
mianowany delegatem 
ds. Ruchu Wiara i Światło oraz 
L'Arche w Polsce. Jest on blisko 
związany z Wiarą i Światłem - 

był kapelanem wspólnoty 
zanim dostał nominację 
biskupią. Jesteśmy bardzo 
szczęśliwi. 

Joanna Koczot 
wicekoordynator 
międzynarodowy 

 
Bp Henryk jest jednym 
z dziesięciu kapelanów 
wspólnoty, który został 
mianowany biskupem bądź 
arcybiskupem. Są to: Thierry 
Brac de la Perrière (Nevers, 
Francja), Dominique Blanchet 
(Belfort, Francja), Samson 
Shukardin (Hyderabad, Indie), 
Alberto Bochatey (La Plata, 
Argentyna), Michel Aoun (Jbeil, 
Liban), Célestin Hazikimana 
(Gikongoro, Rwanda), Boutros 
Fahim Awad Hanna (Minya, 
Egipt), Luc Ravel (Strasbourg, 
Francja), Léopold Ouedraogo 
(Ouagadougou, Burkina Faso). 
Kardynał Audrys Juozas Bačkis 
był kapelanem wspólnoty 
podczas pełnienia funkcji 
arcybiskupa Wilna. 

 

Grand Large 
Od niemal dwóch lat 
wspólnoty Wiary i Światła 
z Belgii publikują 
biuletyn ,,Grand Large!” 
(„Otwarte morze”). Flota 
belgijskich łodzi wciągnęła 
żagle, wypłynęła na otwarte 
morze i zarzuciła sieci 

na głębokie wody. Można 
w łatwy sposób 
zasubskrybować to pismo, 
a następnie poznać  
istotę Wiary i Światła 
we wspólnotach tej prowincji. 
Można tu znaleźć mnóstwo 
artykułów, rodzinny album… 

Subskrypcja jest darmowa, 
wystarczy wysłać swój adres e-
mail do Christiana Delvaux: 
delvauxlievin@hotmail.com 

 
Nowe wspólnoty 

„Seeds” (,,Ziarna”), pierwsza 
wspólnota w samym Londynie, 
powstała w marcu. Witamy w 
rodzinie! 

Wspólnota ,,Pau Ferro”, 
utworzona w Aracaju 
(Brazylia). 

Zdjęcie z drugiego spotkania 
wspólnoty z Kukurantumi 
(Ghana). 

mailto:delvauxlievin@hotmail.com


26 

 

 1-4 czerwca, Zgromadzenie Prowincji „Seas and Volcanoes” („Morza i Wulkany”, Południowe Włochy),  
Castellammare di Stabia 

 6-11 czerwca, pielgrzymka prowincji „Slovenia” do Fatimy i Santiago de Compostela 

 9 czerwca, Rada Prowincji „Southern Cross” („Krzyż Południa”, Australia, Nowa Zelandia), Christchurch 

 9-11 czerwca, rekolekcje dla wspólnot z Nowej Zelandii, Christchurch 

 10 czerwca, Rada Prowincji „France, Loire, Rhône, Auvergne” („Francja, Loara, Rodan, Owernia”), Pradines 

 15-18 czerwca, pielgrzymka i Zgromadzenie Prowincji „Campo Belo” („Piękne pole”, Brazylia Centralna), 
Aparecida 

 15-18 czerwca, pielgrzymka prowincji „Croatia” w Medjugorje 

 17-23 czerwca, rekolekcje dla wspólnot z Ukrainy i Rosji, prowadzone przez Jean’a Vanier, Trosly-Breuil, 
Francja 

 17-18 czerwca, sesja formacyjna dla koordynatorów wspólnot z Francji, Issy les Moulineaux  

 23-25 czerwca, rekolekcje dla wspólnot z prowincji „Ireland” („Irlandia”), „Northern Lights” („Światła Pół-
nocy”, Dania, Estonia, Norwegia, Szwecja), „UK North” („Wielka Brytania – Północ”) i „UK South” („Wielka 
Brytania – Południe”) prowadzone przez Jean’a Vanier, Trosly-Breuil 

 2 lipca, doroczna Msza z namaszczeniem chorych, prowincja „UK North”, Garforth 

 6-9 lipca, obóz wakacyjny dla wspólnot z Norwegii, Birkeland Sörlandet 

 8-9 lipca, Rada Prowincji „France Centre” („Francja Centralna”), Doué la Fontaine 

 16-22 lipca,  obóz wakacyjny dla wspólnot ze Słowenii, Pohorje 

 30 lipca – 5 sierpnia, obóz wakacyjny dla wspólnot ze Słowenii, Kančevci 

 31 lipca – 5 sierpnia, międzynarodowe spotkanie młodych Wiary i Światła, Guardamar (Hiszpania)  

 1-6 sierpnia, obóz wakacyjny dla wspólnot „France Est Pétillant” („Francja Iskrzący Wschód”), Plainfaing 

 3-6 sierpnia, obóz wakacyjny dla wspólnot ze Szwecji, Vadstena 

 5-6 sierpnia, 30 rocznica Wiary i Światła w Korei Południowej, Sanchéong 

 6-12 sierpnia, obóz wakacyjny dla wspólnot ze Słowenii, Soča 

 6 sierpnia, sesja formacyjna dla koordynatorów wspólnot prowincji „Campo Belo” („Piękne pole”, Brazy-
lia Centralna), Amarantina 

 7-13 sierpnia, obóz wakacyjny dla wspólnot z Danii, Vadstena (Szwecja) 

 11-13 sierpnia, obóz wakacyjny dla wspólnot z prowincji „East Africa” („Afryka Wschodnia”, Burundi, Ke-
nia, Demokratyczna Republika Konga -prowincja Kiwu, Rwanda), Kigali, Rwanda 

 13-17 sierpnia, obóz wakacyjny dla wspólnot z prowincji „Ireland” („Irlandia”), „Northern Lights” (Światła 
Północy”, Dania, Estonia, Norwegia, Szwecja), „UK North” („Wielka Brytania – Północ”) i „UK 
South” („Wielka Brytania – Południe”), Consett, Anglia 

 20-26 sierpnia, duchowy obóz wakacyjny dla wspólnot z Chorwacji, Wyspa Krk  

 25-27 sierpnia, Rada Prowincji „Eastern Canada” („Kanada Wschodnia”), Lachine 

 28 sierpnia – 2 września, obóz wakacyjny dla wspólnot ze Słowenii, Portorož 
 

Terminarz międzynarodowy  
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Chcesz dokonać darowizny? 
 

W kilku prowincjach/krajach Wiara i Światło jest uznawana i zarejestrowana  
jako organizacja charytatywna. Podobnie jak we Francji, może zostać narzucony podatek  

od każdego datku ofiarowanego lokalnie. 
Sprawdź, jak to jest u Ciebie. 

 
Dotacje online: www.faithandlight.org 

Solidarnośććmiędzynarodowa 

Projekty wymagające wsparcia 
 Międzynarodowe spotkanie młodzieży z Wiary i Światła, w Hiszpanii: 20 000 € 

 Rekolekcje w Trosly-Breuil prowadzone przez Jean’a Vanier dla członków Wiary i Światła z Ukrainy 
i Rosji: 5 000 € 

 Utworzenie prężnych struktur do prowadzenia formacji na kontynentach: 20 000 € 
 
 

Na co Wasze datki zostały wykorzystane od marca? 
 Święto Światła i sesja formacyjna,  „Południowy Egipt” – Kuwejt: 700 € 

 Święto Światła i sesja formacyjna,  „Egipt Centralny”: 700 € 

 „Jezus, Światło Andów”, Zgromadzenie Prowincji (Chile, Kolumbia, Ekwador, Peru): 1360 € 

 Sesja formacyjna w Pakistanie i Gruzji: 5 500 € 

 Prowincja „Rainbow” („Tęcza”): sesja formacyjna na Madagaskarze i Seszelach; Zgromadzenie 
Prowincji „Capricorn Africa” („Afryka – Koziorożec”,Afryka Południowa, Demokratyczna Republika 
Konga, DRK Lubumbashi, Zambia, Zimbabwe) w Zimbabwe; Zgromadzenie Prowincji „Africa 
East” („Afryka Wschodnia”, Burundi, Kenia, DRK Kiwu, Rwanda) w Kenii: 10 000 € 

Egipt Seszele Peru 

Kuwejt Gruzja Republika Południowej Afryki 
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List Marie-Hélène 
 

 

Niech żyją 
przyjaciele! 

B 
ez przyjaciół, zwłaszcza młodych, Wiara 
i Światło nie mogłaby się narodzić i pro-
mieniować na cały świat, tak jak dziś pro-

mieniuje. I odwrotnie, dzięki Wierze i Światłu 
wielu młodych , błąkających się w poszukiwaniu 
lepszego świata, odnalazło sens swojego życia. 
Wielu, których pociągała Ewangelia, ale którzy 
odrzucali Kościół, odkryło, że stanowią one jedno. 
Ci młodzi ludzie doświadczyli prawdy słów Frede-
rica Ozanama: Stań się przyjacielem ubogiego, 
konkretnego ubogiego. W nim spotkasz Jezusa. 

Młodzi dzisiaj bardzo się różnią od tych z 1980 
roku. W krajach zachodnich (w odróżnieniu od 
krajów np. Bliskiego Wschodu, Afryki czy Ameryki 
Południowej) jest o wiele trudniej do nich do-
trzeć. Zacznie bardziej niż kiedyś boją się zaanga-
żowania. A przecież pozostają nadzieją świata, 
Kościoła i Wiary i Światła. A wielu z nich spotyka-
liśmy na swojej drodze. Kiedy są z nami, kiedy się 
im zaufa, kiedy powierza im się jakieś zadanie, 
pokazują, jak są cudowni, wrażliwi i energiczni. 
Wielu z nich może powiedzieć za Ivanem: Wiara 
i Światło była czerwoną linią w moim życiu, które 
utknęło w martwym punkcie. Nie wiem jak, ale 
prostota serc osób z upośledzeniem, ich przyjaźń 
wewnętrznie głęboko mnie zmieniły. Nigdy nie 
należy rezygnować z przyciągania do ruchu ludzi 
młodych. 

Odkrywamy także, jak bardzo cenna jest przyjaźń 
rodzin, które nie mają dzieci z upośledzeniem. Są 
niczym odwzajemniony dar, źródło równowagi 
i spokoju, źródło otwarcia na odmienność i natu-
ralne przebudzenie serca osoby, która cierpi. 

Pierre i Blandine byli zaręczeni. Na swój ślub za-
prosili całą wspólnotę. Łatwo się domyślić, jak 
wielka była radość wszystkich na tej ceremonii! 
W trakcie mszy po wypowiedzeniu przysięgi mał-
żeńskiej przez główną nawę zbliżyła się do nich 
Izabelle, niosąca obrączki, bardzo wzruszona 
i dumna z tego zadania, które jej powierzyła mło-
da para. Zgromadzeni w kościele byli wzruszeni 
i zaskoczeni. O powodach, jakie nimi kierowały, 
małżonkowie opowiedzieli później. Przyłączyli się 
do Wiary i Światła, bo chcieli być użyteczni i czy-
nić dobro. Teraz sytuacja miała się odwrócić. 
Isabelle, ze swoim promienistym spojrzeniem 
i uśmiechem, który mówi: „Tak się cieszę, że je-
stem z wami”, pozwoliła nam odkryć zadziwiają-
cą przyjaźń. Za jej pośrednictwem usłyszeliśmy 
Jezusa, który mówił nam: „Już nie nazywam was 
sługami, ale przyjaciółmi”. Dzisiaj w Lyonie Blan-
dine i Pierre – rodzice czteroletniego Paula i 
dwuletniej Madeleine – są odpowiedzialni za 
wspólnotę Wiary i Światła rodzin z małymi dzieć-
mi i są w trakcie zakładania drugiej grupy. 

Veronique, która jest moja przyjaciółką, osobi-
ście bardzo pomogła mi dzięki swej intuicji 
i wrażliwości na ból innych, swojemu pragnieniu 
niesienia im pomocy przez wiarę. Miałam zjawić 
się w Indiach i Australii, a czułam , że te misje 
mnie przerastają. We wspólnocie często jednak 
żartowałam na temat tej czekającej mnie podró-
ży. Veronique wyczuła mój lęk: Marie-Hélène, nie 
martw się. Niech ta twoja podróż będzie darem 
ode mnie. Nie będziesz sama. Daję Ci anioły 
i świętych, i Pannę Świętą, zobaczysz… Jej słowa 
dodały mi otuchy i podczas tego wymagającego 
wyjazdu nigdy nie czułam się sama! 

 
Fragment z książki „Nigdy więcej sami. Przygoda 

Wiary i Światła” 


