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M 
inęło już dziesięć lat odkąd powstało 
pierwsze wydanie „Żagli na maszt!”. Ten 
międzynarodowy biuletyn był 

marzeniem Ghislaina, naszego byłego 
Koordynatora Międzynarodowego. Gdy został on 
wybrany, od razu zabraliśmy się do pracy, 
aby spełnić jego marzenie. (Marie-Helene Mathieu 
opowiada o powstaniu magazynu w książce 
„Nigdy więcej sami” na str. 264.) 
 Wierzę, że w ciągu tych dziesięciu lat 
zwiedziliśmy już cały świat... i przedstawiliśmy 
cztery specjalne wydarzenia. Pierwszym było 
spotkanie Rady Koordynującej w Lourdes w 2011 
roku, które zapoczątkowało dwa lata pielgrzymek 
po świecie z okazji świętowania 40 lat istnienia 
naszego Ruchu. Drugim było Spotkanie 
Międzynarodowe w Leeds. Trzecim – 
Międzynarodowe Spotkanie Młodych w Guar-
damar. Wspaniałe spotkanie, które tchnęło 
powiew młodości do naszego Ruchu. I wreszcie 
czwartym było Spotkanie Międzynarodowe 
w Libanie, na którym widzieliśmy, jak zmienia się 
wygląd Wiary i Światła, przez wybór nowego 
Koordynatora Międzynarodowego, nowego 
zespołu Wicekoordynatorów Międzynarodowych 
oraz nowego Zarządu.  
 Niedawno zagłębiłam się w te stare kwestie, 
aby zdobyć świadectwa z nimi związane. Poruszyła 
mnie różnorodność i jednocześnie niesamowita 
jedność naszego Ruchu. Dokładnie 1416 wspólnot 
w 86 krajach doświadcza tej samej duchowości, 
przyjaźni i wierności, pomimo rozmaitości ich 
religii i kultur, nawet jeśli różnią się charakterem 
spotkań. 
  

 Czasami miałam zaszczyt brać udział 
w spotkaniach wspólnot z zagranicy. Pamiętam 
jedno spotkanie na Ukrainie, gdzie kultura i 
zwyczaje bardzo różnią się od tych we Francji. 
Mimo że nie rozumiałam wszystkiego, naprawdę 
czułam się jak w domu, jak w rodzinie. 
 „Żagle na maszt!” są odbiciem tego piękna 
Wiary i Światła na całym świecie. Tak, jesteście 
piękni. 
 Dziękuję, że jesteście. Dziękuję Panu Bogu 
za każdą wspólnotę i za każdego z Was... Niech 
żyją „Żagle na maszt!”.  

Magazyn „Żagle 
na maszt!” świętuje 
swoje 10-lecie  

Od redakcji 
 

Corinne Chatain 
Sekretarz Generalny 
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W 
iara i Światło to skarb, ruch misyjny, 
o którym jeszcze nie wszyscy ludzie 
wiedzą. Tymi pięknymi i prostymi 

słowami Jean Vanier powitał nową Radę 
Zarządzająca na pierwszym spotkaniu, które 
odbyło się w Trosly-Breuil w dniach 16-18 
listopada 2018 roku. Marie-Hélène Mathieu 
potwierdziła to spotykając się po raz pierwszy 
z nową Radą Zarządzającą. 
 To nasza misja na następnych pięć lat. 
Musimy sprawić, aby Wiara i Światło stała się 
widzialna na świecie. Musimy wyjść do tych, 
którzy o nas nie wiedzą i do tych, którzy na nas 
czekają. To także było jednym z priorytetów, nad 
którymi głosowaliśmy w lipcu podczas 
Zgromadzenia Ogólnego w Libanie. Jeszcze raz 
pragnę gorąco podziękować grupie z Libanu, 
Sekretariatowi Międzynarodowemu oraz byłej 
Radzie Zarządzającej za sukces tego spotkania. 
 Zapał i energia zrodzone na Zgromadzeniu 
Ogólnym zostały przeniesione nie tylko 
do wspólnot, ale także na pierwsze spotkanie 
Rady Zarządzającej w Trosly. Wspólnie 
zastanawialiśmy się nad organizacją, nad 
opuszczeniem dobrze znanych ścieżek i 
spojrzeniem szerzej na Wiarę i Światło 
w kontekście uczynienia jej bardziej widoczną na 
świecie, nad wyjściem do tych, którzy oczekują 
dobrych wiadomości oraz nad stworzeniem 
mocniejszych więzi, w szczególności między 
wspólnotami, ale także z organizacjami, które 
działają w imię godności osób 
niepełnosprawnych. 

 Mając na uwadze to, że celem pracy są 
wspólnoty, Rada Zarządzająca zamierza żyć jak 
wspólnota. Aby to uczynić, postanowiliśmy, 
iż każde spotkanie będzie „czwartym czasem,” 
na który, w miarę możliwości, zaprosimy osobę 
niepełnosprawną. 
 Postanowiliśmy także żyć w komunii z dużą 
wiaroświetlaną rodziną. Każdego miesiąca Wiara i 
Światło na całym świecie będzie modliła się 
za prowincje, którym towarzyszy dwunastu 
wicekoordynatorów międzynarodowych. Pod 
koniec roku wszystkie prowincje zostaną 
otoczone modlitwą. 
 W 2021 roku będziemy obchodzić 50-tą 
rocznicę Wiary i Światła. Wiara i Światło w 2021 
roku nie będzie taka sama jak Wiara i Światło 
z 1971 roku – powiedział Jean. Na spotkaniu 
padło wiele pomysłów co do świętowania 
jubileuszowego roku, m. in.: międzynarodowa 
pielgrzymka do Lourdes, prowincjalne oraz 
międzyprowincjalne spotkania, maratony, 
kontakty z hierarchami Kościoła. Rozważania 
nadal trwają. 
 Aby jak najlepiej przygotować się 
do jubileuszu Wiary i Światła oraz wyznaczyć 
priorytety, Rada Zarządzająca postanowiła 
stworzyć Zespoły Zadaniowe w porozumieniu 
z Międzynarodowym Zespołem Koordynującym. 
Potrzebujemy Waszych darów i dyspozycyjności 
do pracy nad wizją, komunikacją, finansami, 
zajęciami na czas jubileuszu w 2021 roku, 
ekumenizmem oraz formacją. Nie ukrywajcie 

Pierwsze spotkanie 
Nowej Rady Zarządzającej 
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Waszych darów! Wiara i Światło buduje 
na każdym z Was. 
 Międzynarodowy Zespół Koordynujący 
stopniowo nabiera kształtów. Nominacje zostały 
zaakceptowane przez Radę Zarządzającą. Mamy 
gotowy zespół na spotkanie w Salamance 
w marcu 2019 roku. Dziękujemy Angeli Grassi, 
Urszuli Czyrneckiej, Marie-France Violette, 
Elvirze Gomero, Ann Emmott, Amgadowi 
Edward, Valérie Jacques, Helenie Escribano, 
Solange Ménage za rozpoczęcie lub kontynuację 
mandatu. 
 Nowa Rada Zarządzająca właśnie 
rozpoczyna swoją kadencję! Robimy, co w naszej 
mocy, aby sprostać misji, jaką nam 
powierzyliście. Dlatego też liczymy na Waszą 
współpracę, a zwłaszcza na Waszą modlitwę. 
 
Serdecznie pozdrawiam. 

 
Hoda Elturk  

Prezydent 

Philippe de la Chapelle, Céline Doudelle, Guénaël Reynaud, Gérard Chaurand, Alice Cabral,  
Joséphine Yamaki, Maria-Silvia de Jesus Tavarez, Judex Violette, Corinne Chatain,  

Ojciec Isaac Martinez, Raúl Izquierdo, Marie-Hélène Mathieu, Hoda Elturk 
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P 
odobnie jak L’Arche, tak i Wiara i Światło 
ma swoich 4 delegatów z różnych 
Kościołów chrześcijańskich: 

 jeden z Kościoła anglikańskiego, wyznaczony 
przez Biskupa Canterbury,  

 jeden ze Wspólnoty Kościołów będących 
w Światowej Radzie Kościołów, mianowany 
przez Sekretarza Generalnego Światowej Rady 
Kościołów,   

 jeden z Kościoła prawosławnego, wyznaczony 
przez Patriarchę Konstantynopola,  

 jeden z Kościoła katolickiego, oddelegowany 
za zgodą Papieskiej Rady ds. Świeckich. 

 Jean Vanier nie chciał, by któryś z Kościołów 
był ustawowo wyróżniony. Aby zachować ideę 
ekumenizmu, wszystkie powinny być traktowane 
jednakowo. Nie było to łatwe i zajęło trochę 
czasu, aby to zrozumieć i wyznaczyć delegatów. 
Jean Vanier mówi w przedmowie książki Marie-
Hélène Mathieu „Nigdy więcej sami”: Kardynał 
Ryłko, przewodniczący Papieskiej Rady 
ds. Świeckich, powiedział po wielu latach 
znajomości z nami: „Stworzyliście w L’Arche i 
Wierze i Świetle prawdziwą rewolucję 
kopernikańską: to już nie wy czynicie dobro 
osobom niepełnosprawnym, ale zapewniacie, 
że to one czynią dobro wam!”. 
 Jean Vanier doświadczył szczególnego 
poruszenia w 1998 r. podczas spotkania 
Światowej Rady Kościołów, gdzie w czasie liturgii 
miał miejsce obrzęd umywania stóp. 
Prawosławny biskup ukląkł i obmył stopy pani 
pastor z amerykańskiego Kościoła baptystów. 
Rozważając to wydarzenie, Jean Vanier stwierdził, 
że czasem gesty mówią dużo więcej i dobitniej niż 
słowa. 
 Dziś zespół delegatów Kościołów wypełnia 
swoją misję, aby pomóc nam żyć w ekumenizmie, 
do którego dążymy. Do jego zadań należy:  
 

Przedstawiciele Kościołów 
oddelegowani do spraw  

Wiary i Światła  
Kim są? Co robią? 

 

 
 upewnianie się, czy pozostajemy wierni naszej 

Karcie,  
 pomoc w doświadczaniu ekumenicznej strony 

naszej duchowości,  
 pomaganie Kościołom, które reprezentują, 

w rozpowszechnianiu duchowości Wiary i 
Światła i ukazywanie jej darów: że mylą się 
mocarze tego świata; Bóg wybrał to, 
co szalone i słabe, to słabi zapraszają 
do komunii serca i są źródłem jedności między 
chrześcijanami. 

Spotkanie zespołu powinno odbywać się co dwa 
lata. Niestety nie było to możliwe z powodu braku 
wszystkich przedstawicieli…  
 Poprzedni delegat Kościoła prawosławnego, 

biskup Georges Abou Zakhem, który był bar-
dzo gościnny w czasie spotkania w Syrii 
Międzynarodowego Zespołu Koordynującego 
w 2004 r., nie był w stanie kontynuować misji 
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ze względu na pogarszającą się sytuację 
w kraju… Minęło kilka lat zanim znaleziono 
następcę. Na początku 2017 r. został nim 
biskup Job de Telmessos, którego poznałem 
w listopadzie 2016 r.  

 były delegat Kościoła katolickiego, biskup Guy 
Harpigny z Belgii (z Tournai), został zastąpiony 
na początku 2015 r. przez biskupa Michela 
Aoun z Libanu (biskup Jbeil – Byblos). Kilka 
miesięcy wcześniej rozmawiałem 
z kardynałem Ryłko i sam też widziałem 
przychylność biskupa dla naszego Ruchu. 
Biskup Michel Aoun wziął udział w spotkaniu 
międzynarodowym w Libanie w lipcu 2018 r.  

 biskup Patrick Rooke, mianowany tuż przed 
międzynarodowym spotkaniem w Leeds 
w 2013 r., nie chciał być już delegatem 
Kościoła anglikańskiego, mimo że kontakt 
z nim był bardzo dobry, a on sam był ojcem 
Zuzanny z zespołem Downa. Niedawno został 
on zastąpiony przez wielebnego Mouneera – 
biskupa bardzo dużej diecezji, obejmującej 
Egipt, Afrykę Północną i Róg Afryki (Półwysep 
Somalijski). Nie mógł on wziąć udziału w 
spotkaniu w Libanie w lipcu 2018 r., ale wysłał 
zastępcę – ojca Hamdy. W jego diecezji 
jest centrum edukacyjne dla dzieci 
niepełnosprawnych (the Menara Centre), 
które rodzi nadzieję na zapoczątkowanie 
Wiary i Światła wśród anglikanów w Egipcie.  

 wielebna Ruth Patterson pełniła rolę delegata 
L’Arche oraz Wiary i Światła. Kiedy spotkałem 
ją w czerwcu 2018 r. na międzynarodowym 
spotkaniu L’Arche, powiedziała mi, że nie 
może już pełnić funkcji delegata dla obydwu 
wspólnot. Wobec tego trzeba było znaleźć jej 
następcę. Na szczęście bp Stein Reinertsen 
z luterańskiego Kościoła Norwegii został 
mianowany biskupem do spraw Wiary i 
Światła. Wziął udział w spotkaniu w Libanie 
w 2018 r.  

 To ten zespół, pełen entuzjazmu, będzie teraz 
pracował na rzecz wspólnego dobra. Moja misja 
„łowcy głów” zakończyła się, teraz do dzieła! 

 
 
 

Ghislain du Chéné 

Biskup Mouneer Biskup Stein 

Biskup Job Biskup Michel 
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du Rosaire (Matki Bożej 
Różańcowej). 
 Tak, musimy rozpow-
szechniać Wiarę i Światło, aby 
Duch mógł wezwać innych do 
przyjścia, aby nie byli „nigdy 
więcej sami”! 
 
 

Dorothée Pinon 
Wspólnota 

„L’Espérance” ( „Nadzieja”) 
„Francja, Iskrzący Wschód” 

N 
ie mogłam się doczekać 
formacji w Notre Dame 
du Chêne w Sarthe. 

Jestem częścią wielkiej rodziny 
Wiary i Światła od 2006 r., 
ale koordynatorem wspólnoty 
jestem dopiero od roku. 
I właśnie wtedy ogłoszono 
blokadę na drogach, 
zorganizowaną przez „żółte 
kamizelki”… 
 NIE MA PROBLEMU, 
wyruszyłam dzień wcześniej 
wieczorem. Ale nie ja jedna 
wykazałam się taką 
przezornością… Miałam więc 
przyjemność być ze wspaniałymi 
ludźmi od piątkowego wieczoru. 
I tak było przez cały weekend. 
W Wierze i Świetle nie pytamy 
„Co robisz w życiu”, ale „Jak się 
znalazłeś we wspólnocie?”, czyli 
innymi słowy „Kim jesteś…”
 Podczas sesji Anne 
przypomniała nam, jak narodził 
się nasz Ruch, Solange – jak 
działamy, a Ghislain  - 
duchowość Wiary i Światła… To 
wszystko jest w Pakiecie 
Koordynatora, powtarzała 
niestrudzenie Evelyne! Ważny 
jest powrót do fundamentów, 
aby pozostać wiernym duchowi 
Ruchu. Dużo śpiewaliśmy, 
tańczyliśmy, jak również  
modliliśmy się, ponieważ 
czerpiemy naszą siłę z męki 
i zmartwychwstania Chrystusa. 
To nasza wspólna tożsamość. 
TAK, bywa trudno, czasem 
nawet bardzo, ale z Chrystusem 
i we wspólnocie już mamy 
przedsmak zmartwychwstania, 
radości, która nie przemija, 

Relacja 

która nas przemienia i ukazuje 
chwałę Boga. 
 Wierzymy, że Wiara 
i Światło narodziła się z Ducha 
Świętego. Pod koniec weekendu 
wszyscy zostaliśmy posłani – 
osoby z niepełnosprawnością, 
rodzice, przyjaciele – z karteczką 
z wypisanym darem Ducha św. 
Ja otrzymałam łagodność… 
A zatem „poprzez” i „z” łagod-
nością będę we wspólnocie iść i 
głosić dobrą nowinę Wiary i 
Światła. Przez dwa dni w głowie 
brzmiała mi piosenka „Posłańcy 
radości” – oto kim jesteśmy. 
Nawiasem mówiąc, będziemy 
śpiewać podczas następnego 
spotkania naszej wspólnoty 
„Chodź i mieszaj kolory” 
na ekumenicznym wieczorze 
w kościele Notre Dame 

Powrót z formacji  
Notre-Dame du Chêne  

Prowincja  
„France Est Pétillant”  

(„Francja, Iskrzący 
Wschód”) 

składa się z 28 wspólnot.  

Notre Dame du Chêne 
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W 
spaniałe świętowanie 
na początku roku 
w San Giuseppe Della 

Pace w Milano. Dwieście osób 
zebrało się, aby odkrywać, 
że Bóg czyni wszystko nowe 
w naszym życiu pomimo 
borykania się z trudnościami 
osobistymi i wspólnotowymi. 
 Przyjaciele z Pontelambro 
jak zwykle wspaniale odegrali 
pantomimę do Ewangelii 
o pszenicy i kąkolu. 
 Dziękuję Lilianie, koordy-
natorce prowincji „Fiume 
di Pace” („Rzeka Pokoju’) oraz 
Don Mauro za przekazanie 
relacji ze spotkania 
międzynarodowe-go w Libanie. 
Dziękuję młodym z Fano, którzy 
mówili o tym, jak ich 
zmieniło spotkanie mło-dzieży 
w Guardamar. Jestem dumna 
z tych wspaniałych młodych 
ludzi! 
 

Angela Grassi 
Wicekoordynator Międzynarodowy 

Relacja 

Wracamy do świętowania 
spotkań 

 we Włoszech 
  

Wspólnoty we Włoszech 
mają zwyczaj spotykania się 
na początku roku, aby 
zapoznać się z tematem 
nowych Drogowskazów i 
wspólnie świętować. Tym 
razem był to też czas 
dawania świadectw o tym, 
czym ostatnio żyliśmy. 

Liliana Ghiringhelli 
Koordynator Prowincji „Fiume di Pace” 
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W 
spólnoty Wiary i 
Światła z prowincji 
„France Est 

Pétillant” („Francja, Iskrzący 
Wschód”) zjechały do Portieux 
w Wogezach, aby wziąć udział w 
dorocznych rekolekcjach. 
Członkowie wspólnot zostali 
przyjęci przez Siostry 
Opatrzności Bożej, z którymi 
wiążą je przyjacielskie i 
duchowe relacje. 
 Jaka to radość spotkać 
pięćdziesięciu uczestników 
rekolekcji, przyjaciół, rodziny 
i osoby niepełnosprawne, 
aby przeżyć wspólnie czas 
przepełniony duchowością i 
przyjazną atmosferą wokół 
tematu: „Serce przy sercu: 
Pocałunek miłości Jezusa”. 
 Każdego ranka groma-
dziliśmy się, aby odmawiać 
Jutrznię w łączności z całym 
Kościołem. Potem następowała 
nauka ojca Jérôme’a Richona, 
kapelana sióstr, oraz czas 
świadectw w małych sympa-
tycznych grupach. Śpiewy 
wspólnot Wiary i Światła 
towarzyszyły w każdym 
momencie tych rekolekcji. Tak 
jak być powinno, posiłki były 
smakowite - dzięki pysznym po-
trawom przygotowanym przez 
siostry, jak i dzięki możliwości 
spotkań i dyskusji uczestników. 
 Każdy dzień miał swój 
temat, którego celem było 
pogłębienie naszej relacji 
z Jezusem:  
 dzień 1: Jezus jest Słowem; 
 dzień 2: Jezus ofiaruje się 

INACZEJ NIŻ PRZEDTEM 
Rekolekcje w Portieux, Francja 

Relacja 

nam; 
 dzień 3: Jezus jest Drogą;  
 dzień 4: Jezus jest Światłem.  
 Codzienna Eucharystia 
była filarem naszego „serca 
przy sercu” z Jezusem. 
Sakrament pojednania pozwolił 
tym, którzy tego pragnęli, 
celebrować w sposób 
wyjątkowy radość 
przebaczenia. Umycie nóg 
w małych grupach uzupełniało 
ten piękny moment. 
 Rekolekcje w Portieux 
były mile widzianym 
przerywnikiem w naszym 
stresującym życiu: śpiewy, 
czuwania, muzyka 
wykonywana na trąbkach i 
bębnach djembe, wymiany 
myśli, wybuchy śmiechu, 
kreatywne warsztaty, które 
pozwalały odkryć talenty 
u każdego z nas, przyjaźń 
i  czułość uczestników, 
gościnność sióstr, piękno ich 
ogrodu, śnieg, który spadł 
trochę za wcześnie – wszystko 
to stanowiło konieczny dla nas 
oddech. 
 Ile smakowitych owoców 
przyniosły te rekolekcje, ile 

ziaren pełnych obietnic zostało 
rzuconych w tajemnicy serc… 
Nie wróciliśmy do naszych 
domów tacy “jak przedtem”, 
ale pełni radości, nadziei 
i pewności, że Jezus nas kocha 
takimi, jakimi jesteśmy… 
 

Véronique Thépot 
Koordynator Prowincji 

V
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K 
orzystając w pełni 
z długiego weekendu 
związanego ze świę-

tem Wszystkich Świętych 
w 2018 roku, kiedy to wielu 
ludzi we Francji ma wolne, 
prowincja „Paris et 
le Levant” („Paryż i Wschód”) 
zorganizowała czterodniowe 
rekolekcje w Orsay, na po-
łudniowych przedmieściach 
Paryża. Uwagę przykuwała 
myśl przewodnia: „Święci 
dla wszystkich… wszyscy 
święci”. 
 Bogaty program: 
bazując na encyklice papieża 
Franciszka o błogosła-
wieństwach oraz przykładach 
z życia wielkich świętych, 
jak św. Teresa, św. Marcin czy 
św. Matka Teresa, ojcowie 
Gambart i de Fombelle 
pomogli nam medytować 
na temat świętości. 
 Znalazło się tu wszystko, 
co potrzeba każdemu, by wra-
cając z rekolekcji do domu był 
trochę bliżej świętości niż 

 
ŚWIĘCI DLA WSZYSTKICH, 

WSZYSCY ŚWIĘCI! 
Rekolekcje w Orsay 

przed przyjazdem tutaj: nauki, 
rozmowy w grupach, piękny czas 
umywania stóp poprzedzający 
sakrament pojednania dla tych, 
którzy tego pragnęli, tworzenie 
przez każdego wizerunku swojego 
świętego patrona, który był 
potem niesiony podczas procesji 
na niedzielnej mszy, wspaniała 
pantomima w trzech aktach 
o życiu św. Marcina z Tours, pieśni 
z pokazywaniem oraz, co 
najważniejsze, pełna przyjaźni 
cudowna atmosfera wzajemnej 
pomocy. 
 Wisienka na torcie: Marie-
Helene Mathieu zaszczyciła nas 
swoją obecnością i zabrała nas 
myślami do Wielkanocy 1971 roku 
i tej niewiarygodnej pielgrzymki 
do Lourdes, która zapoczątkowała 
nasz Ruch, o czym mówi w swojej 
książce „Nigdy więcej sami”. 
Doskonale znana piosenka „My 
friends, let’s sing all our 
joy” („Przyjaciele, wyśpiewajmy 
naszą radość”) zabrzmiała znów 
w 2018 roku i nie ma wątpliwości, 
że pomimo tylu lat Duch Święty 

Relacja 

wciąż jest obecny nie 
tylko w Paryżu, we Francji, 
ale i na pięciu kontynentach, 
jak mogliśmy zaobserwować 
podczas ostatniego lata 
w Libanie. 
 

Valerie Amice 
Koordynator Prowincji 

Prowincja  
„Paris et la Levant”  

składa się z 31 wspólnot 
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modlitwa, czas dzielenia...). 
 Serdeczne podziękowa-
nia kierujemy do wszystkich, 
którzy wsparli nas finansowo! 
Dziękujemy.  
 

Christine Saroukhan  
Sekretarz Prowincji 

N 
aprzód to hasło 
formacji, która odbyła 
się w dniach 11-14 

października 2018 roku w Deir 
Mar Thoma w mieście Saidnaya 
dla nowych przyjaciół wspólnot 
Wiara i Światło w Syrii. 
  W końcu spotkaliśmy się 
z osobami z całego kraju 
(z Damaszku, Dara, Homs, 
Hama, Aleppo, a nawet z Al-
Hasaki).To było pierwsze takie 
spotkanie od dziesięciu lat, 
a wzięło w nim udział  łącznie 
130 przyjaciół. 
 Formacja została 
zorganizowana przez Alaa 
Khlafa (koordynatora Wiary i 
Światła w Syrii), o. Nicola Hada 
(kapelana prowincji) oraz Radę 
Prowincji. Razem z Duchem 
Świętym mieszka-liśmy pod 
jednym dachem i dzieliliśmy 
chwile, których nigdy nie 
zapomnimy (konferencje, 

Syria jako prowincja  
składa się  

z 37 wspólnot. 

Relacja 

Syria: naprzód!  
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piękny dzień, aby zintegrować 
naszą wspólnotę i pozwolić 
nam też stać się rybakami ludzi 
- tutaj… i gdzie indziej. 
 Było też wspaniałe 
świadectwo naszych trzech 
delegatów w Libanie. Dzięki 
oryginalnemu przedstawieniu 
i wciągającej historii otworzyli 
nasze serca na rozległą rodzinę 
Wiary i Światła rozsianą 
po całym świecie. Uczniowie 
z Emaus przypomnieli nam, że 
Jezus jest zawsze z nami, 
towarzyszy nam w trudnych 
chwilach życia i zaprasza nas 
do swojego stołu, tak jak Lewi, 
który zaprasza do swojego 
stołu, aby świętować spotkanie 
z Jezusem. Tam Jezus 
przypomina nam, że przyszedł 
przede wszystkim do chorych, 
niepełnosprawnych i wszystkich 
cierpiących! 
 

T 
o był niezapomniany 
weekend, który 
pozostanie w sercach 

wielu uczestników. Dawno już 
był wpisany do terminarza, 
który przypominał,  by 
zarejestrować się i zaangażować 
w realizację projektu… praca 
zespołu wzbudza podziw i 
wdzięczność. 
 Wdzięczność dla Caroline, 
Laurence'a i Kahiny za radość 
dzielenia się tym, co ich napędza 
do działania. 
 Dziękujemy wszystkim, 
którzy pracowali z wami, aby był 
to dobry czas dla wszystkich. 
Wyrazy wdzięczności kieruję 
w stronę Vierge des Pauvres 
(Dziewicy Ubogich), która nas 
powitała w tym miejscu 
pielgrzymek. Ciepłe powitanie 
muzyką grupy Totem, spacer 
śladami Jezusa i radość 
ze spotkania wielu przyjaciół 
z innych wspólnot, poznanych 
podczas rekolekcji prowincji 
Rainbow (Tęcza), Sylwestra 
i wielu innych okazji… Każde 
z wydarzeń budziło radość 
w sercach. 
 Ile talentów odkryto 
w ciągu tych dwóch dni, 
zaczynając od gimnastyki, która 
angażowała prawie wszystkie 
mięśnie. Talenty ludzi, którzy 
prowadzili modlitwy i animowali 
różne pantomimy o apostołach - 
rybakach ludzi, przypominając, 
że Wiara i Światło wyłowiła nam 

 
 Poza czasem medytacji, 
modlitwy, celebracji i komunii 
były też różnorodne warsztaty 
i zajęcia odkrywające wiele 
talentów. Każda osoba mogła 
coś dostrzec, wykreować, 
wyrazić swoje doświadczenie 
czy uczucie. 
 Banneux 2018… wezwa-
nie do kroczenia śladami Jezusa! 
 

Zespół Namur-Luxemburg 
Fragment z „Grand Large” nr 15 

Relacja 

ŚLADAMI JEZUSA 
Spotkanie prowincji w Banneux zgromadziło 300 osób 
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W 
ygląda na to, że tych 
kilka dni spędzonych 
z Frat w Lourdes było 

owocnych. Ziarna zostały 
zasiane, więc teraz od woli Pana 
zależy, czy sprawi, że będą one 
wzrastać! 
 Mieliśmy swoje stoisko 
od środy do soboty obok stoiska 
L'Arche. To było ważne 
dla naszych ruchów, że młodzi 
ludzie mogli przez cały czas 
do nas przychodzić. Mogliśmy ich 
powitać i porozmawiać z nimi 
(„Czy wiecie czym jest Wiara 
i Światło?”), opisać im nasz Ruch 
i zasugerować, że po powrocie 
mogą pokazać nasze ulotki 
swoim znajomym, którzy być 
może się zainteresują nami. Paru 
księży i kilku innych dorosłych, 
którzy już wcześniej słyszeli 
o Wierze i Świetle, zatrzymali się, 
aby zapytać, co trzeba zrobić, 
by taka wspólnota mogła 
powstać... 
 Dawaliśmy również 
półtora godzinne świadectwo 
przed pięcioma grupami 
liczącymi około stu młodych 
ludzi; aby to zrobić, zaczęliśmy 
od wyświetlenia "De ceux qui ne 
partent pas en Report 
Pèlerinage" [Ci, którzy nie wzięli 

 

Relacja 

udziału w pielgrzymce] 
(wyprodukowany dla „Rhone 
Loire Auvergne”, pielgrzymka 
Wiary i Światła w 2018 roku). 
Młodzi ludzie bili brawo. Później 
Claire przez 45 minut opowia-
dała o swoim doświadczeniu 
tego, czym jest nasz Ruch oraz 
co nam on daje. Świadectwo 
zakończyliśmy prezentacją 
wideo „Je te donne” (Daję ci) 
stworzonym przez Jean-Jacques 
Goldmana dla domu L'Arche 
w Marsylii. Kilka razy młodzi 
ludzie śpiewali i za każdym 
razem klaskali. Przez następne 
45 minut (czasami mniej, 
czasami więcej) Claire, Vincent 
i ja odpowiadaliśmy na pytania, 
przy okazji podsumowując 
wszystko, o czym mówiliśmy 
wcześniej... Później pomogliśmy 
im doświadczyć wiaroświet-
lanego ducha przez wspólne 
zaśpiewanie piosenki z poka-
zywaniem „To ja buduję 
wspólnotę”. Wszyscy świetnie 
się bawili, o czym świadczyły 
wielkie brawa! 
 Po zakończeniu kilkoro 
młodych ludzi podeszło zadać 
nam pytania sugerujące ich 
potrzebę lub chęć dołączenia 
do wspólnoty bez wspominania 

o tym swojej siostrze lub bratu... 
 Jeden z dorosłych 
uczestników dołączył do nas, 
kiedy szliśmy na stację, 
aby wrócić do Paryża i oprócz 
podziękowań powiedział nam, 
że jeśli młodzi ludzie milczą 
podczas świadectwa, to dlatego, 
że czują się przytłoczeni tym, 
co słyszą. Podczas naszego 
powrotu kilka grup młodzieży 
wołało do nas z daleka, pokazując 
wielkie serca rękoma... 
 Bardzo dobrze jest roz-
mawiać z młodymi ludźmi 
o Wierze i Świetle, dlatego już się 
zastanawiamy nad tym, by 
w przyszłym roku również dać 
świadectwo na FRAT. 
 Jeszcze raz ogromne, 
ogromne podziękowania dla Se-
kretariatu Międzynaro-dowego 
za wasze pomysły, wsparcie oraz 
dokumenty... 
 

Didier Ovazza 
Wicekoordynator Prowincji 

„Ile de France Ouest” („Zachodnia 
Wyspa Francji”) 

 
 

Le Fraternel 
Modlitwa, SPOTKANIE, ŚPIEW 

Każdego roku we Francji 
Le Frat [le Frat lub 
Le Fraternel –  doroczne 
spotkanie młodych chrześ-
cijan z Île-de-France – przyp. 
red.] organizuje pielgrzymkę 
dla młodzieży z parafii 
ze wszystkich francuskich 
diecezji. W 2018 roku 
w Lourdes w spotkaniu 
pod hasłem „Nie bójcie się, 
On was wzywa”, trwającym 
cztery dni, wzięło udział 
około 10 tysięcy młodych 
ludzi. Ogromne podzię-
kowania dla Didiera, który 
głosił przesłanie Wiary i 
Światła z niewiarygodną 
żarliwością.  

Prowincja składa się  
z 30 wspólnot. 
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S 
yn Arleny, Józef, ma zespół Downa. Arlena 
była nauczycielką i zaangażowaną 
katoliczką. Kiedy Józef przygotowywał się 

do Pierwszej Komunii, jego mama usłyszała, 
że parafia pod wezwaniem Męczenników 
amerykańskich zaproponowała specjalne 
przygotowanie dla niepełnosprawnych dzieci. 
Arlena stwierdziła, że liturgia Mszy św. była zbyt 
trudna dla Józefa. Zorganizowała więc 
specjalistyczną katechezę. 
 Kiedy przyjechałam z rodziną do Kalifornii 
na przełomie 2003 i 2004 roku, Arlena i ja 
zostałyśmy przyjaciółkami. Byłyśmy dla siebie jak 
siostry. Mój syn Aleksander był dzieckiem 
autystycznym. Wyżej wspomniana katecheza 
miała znaczny wpływ na naszą grupę, mimo 
że przechodziła ona różne transformacje. 
Początkowo nosiła ona nazwę „Josma”, potem 
„Cercle des amis” („Koło przyjaciół”), i w końcu, 
na przełomie 2003 i 2004 staliśmy się jedną 
ze  wspólnot Wiary i Światła pod nazwą 
„Lighthouse” (Latarnia)1.  

Świadectwo 

 Arlena miała nowotwór i nadzieję 
na przeżycie jeszcze 7 miesięcy. Dzięki naszej 
modlitwie Bóg przedłużył jej dni i żyła ona pełnią 
życia, w radości, jeszcze przez ponad 5 lat. Wtedy 
gdy była bardzo chora, Linda Rapp i ja 
utworzyłyśmy wspólnotę Wiary i Światła, głównie 
w intencji Arleny, która uczestniczyła w życiu 
wspólnoty i cieszyła się wsparciem całej grupy. 
Nasza przyjaźń stała się silna jak nigdy dotąd, 
a Arlena wzbogacała nas swoim wyjątkowym 
poczuciem humoru. Wielu członków wspólnoty 
z  trudem mogło uwierzyć w jej chorobę, 
ponieważ Arlena była zawsze gotowa do żartów 
i do zabawnych rozmów. Większość naszych 
kolegów i koleżanek ze wspólnoty nie wiedziało, 
że Arlena przyjeżdżała do nas z immunoterapii 
po długiej podróży samochodem prosto 
ze szpitala. 
 8 listopada wysłała nam maila, w którym 
przepraszała, że nie będzie mogła wziąć udziału 
w spotkaniu wyznaczonym na następny dzień, 
ponieważ była trochę zmęczona. Dwa dni później 
zmarła na atak serca. Arlena pozostała radosna 
do ostatniej chwili swego życia. Jej śmierć była 
prawdziwym szokiem dla wielu z nas i ciągle 
opłakujemy jej odejście. 
 Nasza wspólnota nazywa się teraz 
„Arlene's Lighthouse” („Latarnia Arleny”). W ten 
sposób chcieliśmy okazać Arlenie całą naszą 
wdzięczność. Była ona tym rodzajem świętej, 
która przechodzi niezauważona, ale dzięki niej 
świat staje się lepszy. 
 

Regina Dell’Oro 

Arlena 

1 Manhattan Beach, Los Angeles, USA 
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U 
 Jezusa wszystko jest małe. Usłyszałem te 
słowa od Jeana Vanier. Nasze wspólnoty 
Wiary i Światła przeżywają tę małość 

dzień po dniu. Dlatego możemy stać się jak te 
małe żłóbki. 
 Ale mały nie oznacza niewidoczny. Bóg 
ukazuje się w małości, staje się widzialny 
w naszych wspólnotach.  
 To, co jest małe, nie narzuca się, 
ale zaprasza. Jezus w żłóbku i swoim życiu będzie 
zawsze zapraszał na spotkanie, nigdy nie 
narzucając się. Nasze wspólnoty nie są wezwane, 
aby być wielkie i znaczące w oczach ludzi. One 
powinny nadal rzucać światu wyzwanie, 
zapraszać do miłości, do prostego spotkania 
i radości, jaką ono przynosi. To skarb, jaki wnosi 
osoba z niepełnosprawnością intelektualną. Ona 
nas zaprasza do kochania i abyśmy dali się 
miłować bez uprzedzeń. Jeśli mamy szansę być 
jak pasterze i królowie, zdolni do odpowiedzi 
na zaproszenie, to możemy zbliżyć się do Boga, 
Miłości.  
 To na drodze miłości On nas wzywa 
poprzez nasze wspólnoty. Jest to droga, którą 
zawsze powinniśmy wybierać, aby zmienić nasze 
serce. Nie wiemy, gdzie ta droga nas zaprowadzi, 
jej wybór wymaga ufności. Jak królowie idźmy 
za gwiazdą na spotkanie, wiedząc, że za każdym 
razem mamy ufać Panu bardziej niż sobie samym.  
 Ta droga jest niekiedy usiana przesz-
kodami, które mogą wydawać się nie do poko-
nania, ale każda przeszkoda zaprasza nas 
do odwagi, by wejść na inną drogę niż ta, która 
była przewidziana lub planowana. Królowie 

Świadectwo 

U Jezusa wszystko jest małe 

zrobili to, gdy wrócili inną drogą po spotkaniu 
Jezusa. Nie bali się, gdyż poznali to, co jest 
najważniejsze, nie byli sami, odtąd był z nimi Bóg, 
to On im towarzyszył na tej drodze.  
 Nie wszystkie drogi są oznakowane 
dla Wiary i Światła, trzeba zaakceptować 
nieprzewidywalne, pozwolić się zmieniać poprzez 
spotkania, życie i odważyć się zaufać Panu. 
On jest z nami, On kroczy z nami i ufa nam.  
 Obyśmy mieli wiarę, która pozwoli nam 
podjąć tę drogę spotkania w ciągu tego roku 
2019. 
 

Ojciec Xavier Nys 
Kapelan Prowincji, Belgia 



17 

 

 

Świadectwo 

Na drodze  
ku przyszłości 

W 
itajcie drodzy przyjaciele Wiary i 
Światła! Podobnie jak Wy, namiętnie 
czytaliśmy 37 numer „Żagli na maszt!” 

ze wspaniałym świadectwem o Angelo! 
Gratulacje i ogromne podziękowania dla całego 
zespołu redakcyjnego tego magazynu i dla tych, 
którzy pozwalają nam „posmakować” życia naszej 
dużej rodziny na całym świecie, z wieloma 
młodymi i aktywnymi wspólnotami oraz kilkoma 
wspólnotami, które istniały od początku! 
 Nasza prowincja nazywa się „Heart 
of Europe” („Serce Europy”). Składa się 
z Holandii, Niemiec, Austrii i Luksemburga, 
a większość jej wspólnot istnieje od bardzo 
dawna. Wielu z Was spotkało już Hetty 
Gommans, naszego pierwszego koordynatora 
prowincji. Brała ona udział m.in. w między-
narodowych spotkaniach w Lourdes, Leeds 
i Warszawie. Prowadziła nas przez dziewięć lat 
z dużą mądrością, charyzmą i wielkim sercem. 
Będziemy za nią tęsknić, nie tylko z powodu jej 
talentów muzycznych, ale także ze względu na jej 
przyjaźń i chęć dzielenia się. Kiedy zakończyła 
swoją drugą kadencję, poprosiła nas, abyśmy 
poszukali jej następcy. 
 Znalezienie następcy nie było czymś 
oczywistym! W październiku 2017 r. nasz zespół 
nominacyjny rozpoczął poszukiwanie kandydatów 
na miejsce Hetty. Na wielkie uroczystości 
w Banneux, gdzie wspólnoty z Holandii 
świętowały 25-lecie Wiary i Światła, zaproszono 
także wspólnoty z Niemiec, Austrii i Luksemburga. 
 W tym czasie mieliśmy ogromną 
nadzieję, że znajdziemy następcę Hetty. 
W Banneux zgłoszono kilka nazwisk i zespół 
nominacyjny zaczął kontaktować się z zapropo-
nowanymi osobami. Było wielu bardzo dobrych 
kandydatów, ale po czasie rozeznania i modlitwy, 
żaden z nich nie czuł się na siłach, 
aby odpowiedzieć na to wezwanie. Wszyscy mieli 

ważne powody, by odmówić. 
 Zaledwie kilka tygodni przed wyborami 
w Weisendorf nie mieliśmy ani jednego nazwiska 
na liście. Zespół długo się zastanawiał, a także 
modlił się, aby Pan pokazał nam drogę. Wszyscy 
zaczęli szukać nowych sposobów na wyłonienie 
nowego koordynatora dla naszej prowincji, 
ale na próżno. Upadła również nasza ostatnia 
nadzieja - bardzo dobra kandydatura. Poczuliśmy 
naszą wielką biedę i zadaliśmy sobie pytanie: 

Hetty 

Sam i Bert 
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„Czego Pan chce dla naszej prowincji?” 
 Podczas naszej przedostatniej rozmowy 
telefonicznej Georg wyjaśnił swój plan B: „Sam 
i Bert! Czy nie zgodzilibyście się, jako dziadkowie, 
na umieszczenie waszych imion na liście osób, 
które mogłyby zastąpić Hetty? ” 
 Nie mogliśmy uwierzyć w to, co sugerował. 
Sam wyraźnie się bała, a ja tylko pokręciłem 
głową. Statut mówi, że nie jest możliwy wybór 
członka zespołu nominacyjnego i  że jest limit 
wieku 70 lat, który już osiągnąłem. Byliśmy 
zdziwieni, ponieważ w dodatku byliśmy także 
członkami zespołu nominacyjnego. 
 Czuliśmy się przytłoczeni, Sam już od pew-
nego czasu była zdania, że nadszedł czas 
ograniczenia naszego zaangażowania w prowincji 
i zareagowała spontanicznym „nie”. 
Odpowiedzieliśmy jednak, aby modlić się za nas 
i dać nam czas na rozeznanie. 
 Przez trzy tygodnie dużo zastanawialiśmy 
się, rozmawialiśmy z naszymi dziećmi, 
przyjaciółmi z Wiary i Światła i ludźmi godnymi 
zaufania. To była trudna podróż, szczególnie 
dla mojej żony, która bała się powiedzieć „tak”. 
Wolałaby powiedzieć „nie”, ale będąc 50 lat 
po ślubie, chciała razem ze mną kontynuować 
nasze zobowiązania. 
 1 czerwca Zgromadzenie Ogólne prowincji 
zostało poinformowane o wszystkich 
poczynaniach zespołu nominacyjnego i o fakcie, 
że przepisowy tryb postępowania nie przyniósł 
rozwiązania. Wszyscy byli bardzo zmartwieni. 
Georg musiał zatem, wbrew obawom naszych 
przyjaciół, przedstawić swój „plan B”. 
 Po nocy pełnej ciszy i rozeznawania, liderzy 
naszych wspólnot oddali głosy. Siedząc na prze-
dzie, ręka w rękę, Sam i ja zgodziliśmy się 
na naszą nominację ze łzami w oczach. Ulga 
dla naszych wspólnot, nowe wyzwanie dla nas 
obojga. 
 Następną noc spędziliśmy z jedną z naszych 
córek w Szwajcarii, aby kontynuować naszą 
podróż do Francji. Córka poradziła nam, 
abyśmy nie jechali autostradą, ale żeby jechać 
drugorzędnymi drogami do Berna. 
 Jednak po opuszczeniu jakiejś wioski, 
strażak zasygnalizował, żebyśmy zawrócili. Trochę 

 

zdenerwowani z powodu zablokowanej drogi, 
wybraliśmy inną drugorzędną trasę. Jechałem 
dalej, a Sam oglądała krajobraz. Nagle coś 
przykuło jej uwagę. Przytłoczona, przeczytała 
napis na zielonym tle: „Fürchte dich nicht! 
Die Bibel”, co znaczy „Nie bój się! Biblia”. Czy to 
był znak „z góry”? Nie mogliśmy uwierzyć naszym 
oczom! Wierzę i mam taką nadzieję albo ... Mam 
nadzieję, że wierzę w to! 
 Kontynuujmy nasze podróże, ponieważ Bóg 
jest naprawdę w naszej podróży, szczególnie 
w trudnych chwilach, kiedy się tego nie 
spodziewamy! 
  

Sam i Bert Colyn-Sertyn 
Koordynatorzy Prowincji „Serce Europy” 

Piękne spotkanie w Notre Dame du Laus 
(Francja) Julie i biskupa pomocniczego 
Roermond, Everarda de Jong. Dwoje 
wielkich przyjaciół Hetty.  
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Świadectwo 

D 
rodzy przyjaciele, mijają właśnie cztery 
lata od chwili, gdy otrzymałem dar 
w postaci bycia koordynatorem 

prowincji Kimata. 
 Kiedy spotkałem Angelę Grassi (naszą nową 
wicekoordynator międzynarodową, wybraną 
na miejsce Lucii, której nigdy dostatecznie nie 
podziękujemy za jej długą i owocną pracę), 
pierwsza rzecz, jaką jej powiedziałem, to ta, 
że Kimata jest piękną prowincją: cztery kraje 
(Włochy, Grecja, Cypr i teraz Albania), trzy 
wyznania (katolicy, prawosławni i trochę 
protestantów w Albanii), dwie religie 
(chrześcijaństwo i członkowie albańskiej 
wspólnoty muzułmańskiej, sunnici i sufici 
Bektaszija), tak wiele różnych wspólnot 
(począwszy od licznych wspólnot w Rzymie 
do rodzącej się wspólnoty w Tiranie) i wielu ludzi 
z niesamowitymi historiami życia. 
 Teraz widzę Kimatę jako wspaniałą rodzinę 
składającą się z twarzy, uścisków, rozmów, 
radości i smutków, a nawet nieporozumień, 
bo tak zdarza się w każdej rodzinie, a jedno-
cześnie z wielką sympatią. To tak jakbyśmy 
wszyscy nosili to samo nazwisko. Kimata, i ogólnie 
cała Wiara i Światło, to dar od Boga i tak jest 
dzień po dniu. 
 Mariangela Bertolini, nasza włoska 
założycielka, w jednym z pism w 1979 roku 
(prawie czterdzieści lat temu) napisała, 
że nazywamy się „wiarą”, ponieważ „wszyscy 
jesteśmy kochani przez Boga takimi, jakimi 
jesteśmy” oraz nazywamy się „światłem”, bo nasi 
„najmniejsi” są tymi, którzy dają nam światło, 
ukazujące nas takimi, jakimi jesteśmy naprawdę, 
a nie takimi, za jakich chcemy uchodzić. 
 W tych prostych zdaniach, w piśmie 
założycielki Wiary i Światła we Włoszech, jest cała 
nasza istota. Tutaj możemy odnaleźć radość 
z bycia razem, nasze korzenie, które są w naszych 
najmniejszych przyjaciołach, w naszych  

wspólnotach i w Jezusie, który przyszedł na świat 
jako małe dziecko w małej rodzinie. Spędził swoje 
życie w małej wspólnocie, z dwunastoma 
osobami, tak innymi, o różnym pochodzeniu 
i przekonaniach, ale dzięki którym Kościół 
rozprzestrzenił się na cały świat. 
 Kilka dni przez Bożym Narodzeniem wiele 
wspólnot doświadczyło już bycia razem. 
W oczekiwaniu na 25 grudnia zbierzmy się wokół 
małego Jezusa, który przychodzi co roku, aby nam 
przypomnieć, że kocha nas takimi, jakimi 
jesteśmy. Przychodzi, żeby przypomnieć nam, 
że nie możemy pozostać zamknięci we własnych 
granicach, ale mamy stać się darem dla naszych 
Kościołów i dla świata. 
 Wesołych świąt, drodzy przyjaciele! 
Dla nas, dla naszych „małych” przyjaciół, naszych 
rodzin. 
 Kocham Was i ściskam każdego. 
 

Pietro 

Piękna prowincja Kimata 
List od Pietro Vetro, koordynatora prowincji  
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Témoignage 

S 
iedem lat temu założyłem fundację 
(Émeraude Voile Solidaire), dla której 
zbudowany został ogromny jacht. Raz 

w tygodniu, na jeden dzień, na jego pokład 
zabierałem różnych ludzi: niepełnosprawnych, 
więźniów, prostytutki. W ciągu roku 
zorganizowałem około siedemdziesięciu 
wycieczek u wybrzeży Dinard. Ta działalność 
pozwoliła mi poznać wyjątkowych ludzi, którzy 
zdumieli mnie swoją hojnością. Pielęgniarki, 
lekarze i wszyscy ci, którzy pracują niestrudzenie 
w służbie bliźnich sprawili, że zapragnąłem zrobić 
coś więcej. 
 W czasie jednej z takich wypraw 
spotkałem Théo, dwudziestoletniego mężczyznę 
z autyzmem. Po całym dniu żeglowania zapytał 
mnie: „Kapitanie, nie miałby pan dla mnie 
pracy?” Najpierw odpowiedziałem: „Nie, 
niestety…”. Wtedy rozzłoszczony, wykrzyknął: 
„Ale ja chcę się ludziom na coś przydać!” 
 Jego krzyk pobudził mnie do działania. 
Przez dwa lata zastanawiałem się, co, jako 
przedsiębiorca, mógłbym zrobić… 
 Bezrobocie wśród osób niepełnospraw-
nych jest trzy razy większe niż gdziekolwiek 
indziej! W mojej głowie powstał pomysł 
pierwszej kawiarni Joyeux, w Rennes, ponieważ 
jestem Bretończykiem. Idea jest następująca: 
zatrudnić osoby niepełnosprawne, zgodnie z ich 

możliwościami i umiejętnościami, aby serwowały 
klientom dobrej jakości potrawy i napoje. 
 Pracownicy? Ja ich nazywam „naszymi 
szczęśliwymi kucharzami i kelnerami”, gdyż 
z radością przychodzą do pracy, która daje im 
godziwe zarobki. 
 Nie chcemy współczucia, chcemy, 
żeby nam zazdrościli! Zwerbowałem także 
„szczęśliwego” asystenta (który ma zespół 
Downa) do swojego biura. Pracuje tam jeden 
dzień w tygodniu i, daję wam słowo, tworzy 
niesamowitą atmosferę. Gdy go nie ma, w biurze 
daje się odczuć pustkę. 
 Bilans tej pierwszej kawiarni-restauracji, 
otwartej w grudniu zeszłego roku w Bretanii, 
po kilku miesiącach działalności jest bardzo 

„SZCZĘŚLIWA KAWA” SERWOWANA Z SERCEM 

Zainspirowany Jeanem Vanierem, po otwarciu pierwszej kawiarni w Rennes (Francja) w grudniu 
2017 roku, Yann Bucaille Lanrezac, 48-letni bretoński przedsiębiorca, otworzył „Szczęśliwą 
Kawę” w Paryżu. Jest to jedyny w swoim rodzaju lokal: zatrudnieni tam kelnerzy i kucharze to 
osoby z różnymi niepełnosprawnościami.   

Świadectwo 

Yann (po prawej) i jego drużyna  
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pozytywny. Jedna z matek powiedziała mi, że jej 
niepełnosprawny syn jest tak szczęśliwy z powodu 
posiadania pracy, że codziennie rano biegnie tam. 
To cieszy moje serce, chociaż wiem, że to dopiero 
początek, i że nie wszystko jest takie łatwe. 
 Załoga z Rennes (składająca się z dwóch 
menadżerów oraz ośmiu kelnerów i kucharzy) to 
bardzo zżyta drużyna, wspierająca się wzajemnie. 
Widzę, że pracownicy dają z siebie wszystko. Już 
nie wstydzą się ani nie boją powiedzieć, że czegoś 
nie potrafią zrobić… A restauracja jest wciąż 
pełna. Musimy jednak patrzeć na wszystko 
dalekowzrocznie. 
 21 marca w zeszłym roku, w pierwszy dzień 
wiosny, który jednocześnie jest Światowym Dniem 
Zespołu Downa, otworzyłem drugie bistro, tym 
razem w stolicy. Bretończycy wylądowali 
w Paryżu! Zatrudniliśmy dwudziestu jeden 
„szczęśliwych” kelnerów i kucharzy, wspieranych 
przez trzech menadżerów. Ale to dopiero 
początek tej paryskiej przygody i wciąż jeszcze się 
docieramy. 
 To nasze przedsięwzięcie to taki mały start-
up, zbudowany z ludzi o różnych możliwościach: 
niektórzy pracują dwadzieścia pięć godzin 
w tygodniu, innym bardziej odpowiada piętnaście 
godzin. Dostosowujemy się do każdego z nich. 
 Paryżanie już odpowiadają na nasze 
wezwanie. Niesamowicie raduje mnie dźwięk 
dzwonka, który oznacza, że ktoś zostawił napiwek. 
 Zamierzam otworzyć w Paryżu następną 
kawiarnię, a kolejne w Lyonie, Lille i Bordeaux. 
Czuję, że to moja powinność. Ale należy robić 
to stopniowo. Jestem odpowiedzialny za moich 
pracowników, których naprawdę nie chcę 
rozczarować. 
 Firma i logo są własnością mojej fundacji. 
Jednak kontynuowanie tego dzieła w innych 
wielkich miastach Francji wymaga znalezienia 
partnerów i inwestorów. 
 W głębi duszy jestem chrześcijańskim 
przedsiębiorcą, nie ukrywam tego. To moja wiara 
mnie motywuje. Ten ogień płonie w moim sercu. 
Karmię się modlitwą. Jak czasami powiadam, ja 
nie jestem bohaterem. To ci wszyscy kelnerzy, 
którzy zdumiewają mnie każdego poranka… Ich 
wola, ich radość, ich determinacja, aby pracować 

 

w naszej społeczności porusza mnie do głębi… 
 

Yann Bucaille Lanrezac 
„France Dimanche”, wrzesień 

Spotkajmy się na stronie:  
www.joyeux.fr  
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D 
rodzy bracia i siostry, 
cieszę się ze spotkania z Wami przede 
wszystkim dlatego, że w tych dniach 

zmierzyliście się z tematem bardzo ważnym 
dla życia Kościoła w jego dziele ewangelizacji 
i formacji chrześcijańskiej: katecheza a osoby 
z niepełnosprawnością. Jesteśmy świadomi wiel-
kiego postępu, jaki dokonał się w ostatnich 
dziesiątkach lat w podejściu do niepełno-
sprawności. Wzrost świadomości godności każdej 
osoby ludzkiej, zwłaszcza osób najsłabszych, 
doprowadził do zajmowania odważnego 
stanowiska w kwestii integracji tych, którzy żyją 
z różnego rodzaju niepełnosprawnością, aby nikt 
nie czuł się obcy w swoim domu. A jednak 
w dziedzinie kultury są jeszcze obecne 
sformułowania, które naruszają godność tych 
osób, ponieważ przeważa fałszywa koncepcja 
życia. Wizja narcystyczna i utylitarystyczna 
prowadzi niestety niemało osób do traktowania 
niepełnosprawnych w sposób marginalny, nie 
dostrzegając w nich wielorakiego bogactwa 

ludzkiego i duchowego. Postawa odmowy tych 
uwarunkowań, tak jakby zabraniały one szczęścia 
i samorealizacji, jest jeszcze zbyt silna 
w zbiorowej mentalności. Świadczy o tym 
tendencja eugeniczna, by eliminować dzieci 
nienarodzone, mające jakąś formę niedosko-
nałości. W rzeczywistości wszyscy znamy wiele 
osób, które pomimo swoich słabości, nawet 
poważnych, znalazło, z wielkim trudem, drogę 
dobrego życia, życia pełnego sensu. Z drugiej 
strony znamy osoby pozornie doskonałe, 
ale pogrążone w rozpaczy! Ponadto niebez-
pieczną pomyłką jest myślenie, że nie jesteśmy 
podatni na słabości. Tak jak mówiła jedna młoda 
dziewczyna, którą spotkałem podczas mojej 
niedawnej podróży do Kolumbii, podatność 
na słabości należy do samej istoty człowieka. 
 Odpowiedzią jest miłość – nie fałsz, 
ckliwość i bigoteria, ale prawda, konkret i 
szacunek. W miarę jak jesteśmy przyjmowani i 
kochani, włączani we wspólnotę i wspierani, 
aby wypatrywać przyszłości z ufnością, rozwijamy 
prawdziwą drogę życia i doświadczamy trwałego 
szczęścia. Jest to – jak wiemy – aktualne 
dla wszystkich, jednak osoby najsłabsze są niejako 
tego dowodem. Wiara jest wspaniałym towa-
rzyszem w życiu, kiedy pozwala nam dotknąć 
obecności Ojca, który nigdy nie opuszcza swoich 
stworzeń, niezależnie od ich kondycji życiowej. 
Kościół nie może przytłaczać lub mówić 
fałszywym tonem w obronie i promocji osób 
niepełnosprawnych. Jego bliskość z rodzinami 
pomaga im przekroczyć samotność, w której 
często mogą się zamykać z powodu braku 
zainteresowania i wsparcia. Jest to jeszcze 
większe wyzwanie Kościoła, który jest 
odpowiedzialny za wychowywanie do życia 
chrześcijańskiego. We wspólnocie nie może 
zabraknąć słów, a zwłaszcza gestów, które 

W przemówieniu z okazji 25. rocznicy ogłoszenia Katechizmu Kościoła Katolickiego,  
w Rzymie, papież porusza kwestie osób z niepełnosprawnością.  

Trwałe  

szczęście 
Zamyślenie 
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pomagają spotkać i przyjąć osoby z niepełno-
sprawnością. W szczególności liturgia niedzielna 
powinna je umiejętnie włączać, aby spotkanie 
z Panem zmartwychwstałym i ze wspólnotą 
mogło być źródłem nadziei i odwagi na niełatwej 
drodze życia.  
 Katecheza w sposób szczególny ma 
za zadanie odkrywanie i wypróbowywanie 
spójnych form, tak by każda osoba, ze swoimi 
darami, swoimi ograniczeniami i niepełno-
sprawnościami, nawet poważnymi, mogła 
spotkać Jezusa na swojej drodze i powierzyć się 
Mu z wiarą. Żadne ograniczenie fizyczne i 
psychiczne nigdy nie może być przeszkodą w tym 
spotkaniu, ponieważ oblicze Chrystusa jaśnieje 
w każdej osobie. Poza tym pozostańmy uważni, 
zwłaszcza my, szafarze łaski Chrystusa, aby nie 
popełniać błędu neopelagianizmu, który polega 
na nie uznawaniu wymagań mocy łaski, która 
przychodzi w sakramentach inicjacji chrześci-
jańskiej. Uczmy się przekraczać zakłopotanie i 
strach, których czasem można doświadczać 
w kontakcie z osobami niepełnosprawnymi. 
Uczmy się rozumnie szukać i „obmyślać” 
stosowne narzędzia, aby nikomu nie zabrakło 
wsparcia łaski. Formujmy – zwłaszcza własnym 
przykładem – katechetów wciąż bardziej 
zdolnych do towarzyszenia tym osobom, 
aby wzrastały one w wierze i aby wnosiły własny, 
naturalny i niepowtarzalny wkład w życie 
Kościoła. Wreszcie pragnę, by osoby obciążone 
niepełnosprawnością mogły stawać się coraz 
bardziej katechetami we wspólnocie, w tym 
przez swoje świadectwo, aby skutecznie 
przekazywały wiarę. Błogosławię Was z całego 
serca i proszę, abyście nie zapominali modlić się 
za mnie.  
 Dziękuję! 
 

Papież Franciszek 
 

[niektóre fragmenty przemówienia cytowane za 
KAI – przyp. red.] 
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Album rodinny 

Ivan de Andrade Vieira 
 

Drogi Ivanie, spoczywaj w po-
koju. Wszyscy bardzo Cię ko-
chaliśmy. To był zaszczyt żyć 
z Tobą.  Jesteś dla nas wszyst-
kich gwiazdą na niebie. 
 

Maria-Silvia Tavares 
Wicekoordynator 
Międzynarodowy 
 

Ivan był członkiem wspólnoty 
„Saint Sebastien” w Sao Paulo, 
Brazylia. 

Ojciec Nacho Boné 
Nacho Bone, jezuita, kapelan i 

wielki przyjaciel wspólnoty 
„Ruah” w Madrycie, odszedł do 
Pana. Miał 51 lat. Cała wspól-
nota żegnała go, pragnąc 
oddać mu hołd. Pocieszamy się 

Marianne Abrahamsson 
 

Drodzy przyjaciele, 
z przykrością informuję, że  Ma-
rianne Abrahamsson zmarła 
wczoraj rano w Uppsali, gdzie 
mieszkała od wielu lat. Cierpiała 
na demencję w ciągu ostatnich 
lat i przykro mi to mówić, ale nie 
pamiętała mnie, gdy się z nią  
kontaktowałam. 
Ostatnim razem, kiedy ją widzia-
łam, brała udział w obozie Wiary 
i Światła w Szwecji i już wtedy 
była  inną osobą niż tą, którą 
znałam. 
Marianne zaszczepiła Wiarę i 
Światło w Szwecji jakieś 40 lat 
temu, była liderem Ruchu 
w Szwecji, a także koordyna-
torem dla strefy Europy Pół-
nocnej (Anglia, Szkocja, Walia, 
Irlandia, Dania, Norwegia i 
Szwecja) przez pewien czas. 
Będziemy ją wspominać z wdzię-
cznością i miłością. 
Kocham was wszystkich, 
 
Berit Keszei 

myślą, że jednym z jego 
ostatnich zadań w tym życiu 
było przygotowanie kaplicy, 
spotkania... aby się nami 
zaopiekować, tak jak wiele razy 
to robił. Był człowiekiem, który 
wiedział, jak dbać o innych. 
Modliliśmy się w kaplicy przy 
jego domu, gdy był w drodze 
do nieba. Czuliśmy się, jakbyśmy 
towarzyszyli mu w jego ostatniej 
podróży, aby nie czuł się 
samotny, aby się nie bał. 
Dziękujemy za wszystko, co nam 
ofiarował. 
Nacho był znaną osobą - 
jednocześnie księdzem, psychia-
trą, profesorem uniwersytec-
kim, przełożonym... ale dla nas 
to po prostu Nacho. Był bardzo 
spontaniczny, a czasami na-
prawdę nas rozśmieszał. Kiedyś 
w Boże Narodzenie, oddając 
cześć Dzieciątku Jezus, Santon 
upadł i potłukł się. I tak zaczę-
liśmy rozmawiać o wszystkim, 
co zostało w nas złamane oraz o 
sposobie, w jaki Jezus zamiesz-
kał w naszych słabościach i 
wypełnił je nadzieją. 
Nacho był wrażliwy i, podobnie 
jak św. Ignacy, miał dar łez. 
Razem płakaliśmy z radości, ze 
wzruszenia,  bólu; płakaliśmy 
wszelkiego rodzaju łzami. Miał 
czułe i współczujące serce. 
Czasami ze łzami mówił, 
że jesteśmy jego Betanią, że cały 
świat potrzebuje Betanii. 
„Potrzebuję cię” magiczne 
słowa, których nauczyliśmy się 
od Jeana Vaniera w Trosly, i 
które wspominamy raz za 
razem… Wspólnoto, potrzebuję 
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cię, przyjacielu, potrzebuję cię, 
Jezu, potrzebuję Cię. Nacho 
potrzebujemy cię, kochamy cię, 
opłakujemy cię. Jesteś teraz 
w obecności Tego, który cię 
stworzył, Tego, który nigdy cię 
nie opuścił. 
 

Wspólnota „Ruah” 
 

Urodziny 
 

W ostatnim numerze „Żagli 
na maszt!” Ernestine ogłosiła 
narodziny wspólnoty „Święty 

Charbel” w Douala (Kamerun). 
Oto zdjęcie z ich drugiego 
spotkania. 
 

• Dwie nowe wspólnoty we 
Lwowie (Ukraina), „Studnia 
Jakuba” i „Miłość” 
• Jedna wspólnota w okresie 
formacji w Buenos Aires 
(Argentyna). 
• Wspólnota „Enfants de Ma-
rie” („Dzieci Maryi”) podzieliła 
się. Obecnie są to „Dzieci 
Maryi” Nanterre i „Dzieci 
Maryi” Asnières (Ile de France 
Ouest). 

Ernestine 

Wicekoordynatorzy 
międzynarodowi 

 

Międzynarodowy Zespół Koor-
dynujący jest w komplecie. 
Solange Ménage (Francja-
Zachód) zastępuje Ludovica de 
la Quintinie. Będzie towarzy-
szyć prowincjom w połud-
niowo-zachodniej Francji. 
Héléna Escribano (Hiszpania) 
zastąpiła Raúla Izquierdo. 
Będzie towarzyszyć prowin-
cjom na Półwyspie Iberyjskim. 
W skład Zespołu wchodzą 
teraz: Kirt Bromley (USA), 
Elvira Gomero (Peru), Uliana 
Roj (Ukraina), Angela Grassi 
(Włochy), Valerie Jaques 
(Malezja), Amgad Edward 
(Egipt), Urszula Czyrnecka 
(Polska), Ann Emmott (Anglia), 
Dominique Pfeffer (Francja) i 
Marie-France Violette 
(Mauritius). 

Helena 

Solange 

Dziękuję Choukran, drogiej Guenael, za wysłanie mi specjalnego numeru 
„Up salis!” („Żagli na maszt!” ) o Libanie. Dzięki niemu ożywają bogate i 
wspaniałe chwile przeżywane razem. Wszystko pozostanie w naszych 
sercach. 
Niech św. Charbel, który odszedł w wigilię Bożego Narodzenia, czuwa  
nad Wiarą i Światłem na całym świecie i otwiera nas na miłość Jezusa,  
na Maryję, na radość. 

Mary i Marianne 
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Terminarz międzynardowy 
 

 7-11 marca: Zgromadzenie Prowincji „Southern Cross” („Krzyż Południa” – Australia, Nowa 
Zelandia), Canberra, Australia 

 11-19 marca: Spotkanie Rady Zarządzającej oraz Międzynarodowego Zespołu Koordynującego, 
Salamanca, Hiszpania 

 15-17 marca: sesja formacyjna dla wspólnot prowincji „Our Lady of Guadalupe” („Matka Boża z 
Guadalupe”), Meksyk 

 29-31 marca: rekolekcje wielkopostne dla wspólnot prowincji  „Polska Północna”, Wisełka 

 29-31 marca: sesja formacyjna dla wspólnot prowincji „Fiume di Pace” („Rzeka Pokoju” – 
Północne Włochy, Galilea), Milan, Włochy 

 30 marca: Zgromadzenie Ogólne prowincji „France Sparkling East” („Francja, Iskrzący Wschód”), 
Nancy 

 5-8 kwietnia: rekolekcje dla wspólnot północnej części prowincji „France Centre” („Środkowa 
Francja”), St Martin de Mondaye 

 7-8 kwietnia: rekolekcje wielkopostne dla wspólnot prowincji „Polska Południowa”, Kraków 

 13-14 kwietnia: Zgromadzenie Prowincji „Light of the Orient” („Światło Orientu” – Korea 
Południowa, Hong Kong, Japonia, Tajwan), Busan, Korea Południowa 

 11-12 maja: Spotkanie Rady Koordynatorów prowincji „Polska Zachodnia”, Poznań 

 

 
Rozważania na okres Wielkiego Postu – 

indywidualnie lub we wspólnocie  
 

„TAJEMNICE WIARY I 
ŚWIATŁA”  

 
Były Koordynator Międzynarodowy, Ghislain 
du Chéné, zachęca, aby w samotności lub 
we wspólnocie rozważyć pięć „Tajemnic Wiary i 
Światła.” To zaproszenie, aby podążać za Jezusem 
Chrystusem drogami Ewangelii, aby stać u stóp 
krzyża obok ukrzyżowanych tego świata.  
 
Biorąc udział w czuwaniu i rozważaniu Drogi 
Krzyżowej w Katedrze Notre Dame w Paryżu 
byłem zaskoczony tym nabożeństwem w czasie 
Adwentu. Dlaczego mielibyśmy pochylać się 
nad cierpieniem Jezusa Chrystusa w czasie 
oczekiwania na przyjście na świat Zbawiciela? Jaki 
jest „tajemniczy związek”, który łączy 
Niepokalane Poczęcie z Krzyżem? 
Kontynuując rozważania, odniosłem ten 
„tajemniczy związek” do członków naszych 
wspólnot: osoby niepełnosprawne, tatusiowie, 
mamusie, przyjaciele - wszyscy byli u stóp krzyża 

razem z Maryją i świętym Janem. „Tajemnice 
Wiary i Światła” są zaproszeniem do wspólnej 
modlitwy, do nauki podążania za Jezusem 
drogami Ewangelii oraz do stania u stóp krzyża 
obok ukrzyżowanych tego świata. 
 
 
Format kieszonkowy (A6), 0,50 € 
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„Cienie i Światło” prosi mnie o powrót 
do  istotnego pytania dotyczącego ludzi 
z niepełnosprawnością umysłową, zwłaszcza 
bardzo głęboką: Czy taka osoba może otrzymać 
Eucharystię? Jedna z mam, która ma córkę 
mocno niepełnosprawną, uważa, że nie ma tu 
żadnej kwestii. Ona ma czyste serce. To mały 
anioł. Inni rodzice piszą do nas: Nasza córka 
Jeanne, ochrzczona i bierzmowana, jest 
upośledzona, niezdolna do przyjęcia pewnej 
wiedzy, nie jest w stanie odróżnić świętego chleba 
od zwykłego chleba.  
 Już ponad pięćdziesiąt lat temu 
postawiono to pytanie. Wówczas specjaliści 
odkryli „zdolność do edukacji” dzieci określanych 
w tym czasie jako „z deficytami” lub „upoś-
ledzone umysłowo”, przyjęto też sposoby 
komunikowania się z tymi, którzy wydawali się 
najbardziej dotknięci niepełnosprawnością. 
Podobny postęp miał miejsce w Kościele. Ojciec 
Henri Bissonnier stworzył katechezę specjalną 
(we Francji). Narodziły się wspólnoty: L’Arche 
oraz Wiara i Światło. Zauważono duchowe 
zdolności tych osób. Dla wielu spośród nich 
otworzył się dostęp do sakramentów, szczególnie 
do Eucharystii. Dostęp ten był wspierany przez 
biskupów indywidualnie i zbiorowo.  
 Stolica Apostolska za pontyfikatu Pawła VI 
i Jana Pawła II, wyrażając swoją miłość i zaufanie 
wobec niepełnosprawnych umysłowo, nie 
wypowiadała się o Eucharystii. Jednakże Jan 
Paweł II publicznie wyraził swoją myśl. W 1987 r. 
w Rzymie wobec ośmiotysięcznej grupy osób 
zebranych na Mszy św. udzielił Komunii świętej 

Sabinie, która była osobą niewidomą i z 
głębokim upośledzeniem umysłowym. Francesco 
i Olga, jej rodzice, przyznali: Dziś nikt nie może 
powiedzieć, że osoby takie jak Sabina nie mogą 
przyjąć Eucharystii. 
 

Zdolni do osobistej relacji 
W 2005 r. wydarzyło się coś ważnego - Synod o 
Eucharystii, a następnie w 2007 r. publikacja 
adhortacji apostolskiej o Eucharystii Benedykta 
XVI - „Sakrament miłości”. Papież przedstawił w 
niej jedną z pięćdziesięciu propozycji 
przedstawionych przez biskupów i napisał: W 
końcu, należy również zapewnić Komunię 
eucharystyczną na tyle, na ile to jest możliwe, 
osobom upośledzonym umysłowo, ochrzczonym i 

List Marie-Hélène 
 

 

 

 

 

 

 

 

Czy nasze dziecko z wieloraką 
niepełnosprawnością może 
przyjmowaćPana Jezusa?  

Marie-Hélène na Synodzie o Eucharystii 
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bierzmowanym: otrzymują one Eucharystię 
w wierze, również w wierze ich rodziny lub 
wspólnoty, która im towarzyszy. (Paragraf 58)1 

 
 To był pierwszy raz, gdy Kościół, 
na mocy swojego autorytetu, wydał oficjalny 
dokument dotyczący Eucharystii i osób 
niepełnosprawnych umysłowo, bez ograniczeń 
związanych ze stopniem upośledzenia.  
 Trzeba się tym cieszyć, a nie dziwić się 
temu. Ta decyzja przypomina odpowiedź Jezusa 
skierowaną do uczniów, którzy przez wzgląd 
na Niego, ich Pana i Mistrza, chcieli odsunąć 
dzieci. Nakazuje On wówczas swoim uczniom: 
Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie! Nie 
zatrzymujcie ich. W innym miejscu Jezus także 
potwierdza swą wolę: Wysławiam Cię Ojcze, 
że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roz-
tropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Wielka 
tajemnica miłości, która nikogo nie wyklucza. 
Miłość, która komunikuje się nie przez inte-
ligencję i wykłady teologiczne, ale przez serce 
oraz ciało. 
 Brak mowy i wszelkich środków 
ekspresji u osoby głęboko niepełnosprawnej nie 
może uniemożliwić jej życia, także życia z Bogiem 
i intymnej, wewnętrznej relacji z Nim, życia 
dziecka Bożego od czasu chrztu wezwanego 
do wiecznego przebywania w Jego chwale. 
I właśnie po to, by takie życie było pielęgnowane, 
Bóg wybrał ten skromny sposób, jakim jest 
Eucharystia.  
 

Pod jakimi warunkami? 
Eucharystia nie jest magicznym obrzędem. 
Wymaga po prostu wiary od tego, kto Ją 
otrzymuje. Jeśli wyjaśnienie mu tego jest trudne 
lub niemożliwy ze względu na jego ograniczenia 
intelektualne, konieczna jest, mówi Ojciec Święty, 
wiara jego rodziny lub wspólnoty, która mu 
towarzyszy. Papież używa wyrażenia: „na ile to 
jest możliwe”. Co to może oznaczać? 
1. Że rodzice, pierwsi nauczyciele dzieci, są 

wezwani do zadecydowania wraz z kap-
łanem i najbliższą wspólnotą (parafia, 
Wiara i Światło, katecheza specjalna) o 
najbardziej odpowiednim momencie na 
pierwszą Komunię.2 

2. Że osoba niepełnosprawna otrzyma 
przygotowanie w miarę swoich 
możliwości. Rozbudzenie wiary zaczyna się 
najpierw w rodzinie, w atmosferze miłości 
i modlitwy, zwłaszcza wieczorem, przy 
blasku świec, przy obrazie lub figurze 
Matki Boskiej, z pieśnią uwielbienia lub 
wstawiennictwa, czytając fragment 
Ewangelii… 

Że parafia, wspólnota wiary, przyjmuje z 
radością osobę niepełnosprawną (jakiekolwiek 
są jej ograniczenia) jako członka szczególnie 
cennego w ich gronie. Nie jest on odosobnioną 
jednostką, ale częścią Ciała Chrystusa. Można 
nawet powiedzieć, że niezastąpioną częścią tego 
Ciała, której należy oddać największy szacunek, 
jak powiedział święty Paweł. Przygotowanie do 
przyjęcia Jezusa to także uroczystości liturgiczne 
pełne radości i żarliwości. To także sposób, w 
który wierni otrzymują w  głębokim skupieniu 
Jezusa – Hostię. Ich postawa dużo lepiej niż 
słowa mówi, że nie jest to zwykłe jedzenie, ale 
spotkanie osoby z Osobą, serca z sercem, z kimś 
niewidocznym, ale bardzo obecnym.3 

 

1 Propozycja sformułowana przez Marie-Hélène Mathieu, 
członka Synodu o Eucharystii. 
 
2 Czasem tylko przez cząstkę Hostii lub kilka kropli 
drogocennej Krwi. Trzeba wiedzieć jak uszanować tych, 
którzy wydają się odmawiać. Dajmy im prawo do wolności. 
  
3 Fragment z: „Cienie i Światło”, nr 186  


