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N asza łódź niedawno napotkała burzę, jaką 
były wieści z l’Arche na temat Jeana 
Vaniera. Burza ta przypomina nawałnicę, 

której doświadczyli uczniowie Jezusa na środku 
Jeziora Galilejskiego. I tak jak oni boimy się 
i reagujemy w nieprzewidziany sposób. Ale Jezus 
mówi nam dzisiaj to, co powiedział do swoich 
uczniów: Nie bójcie się! Ja jestem z Wami! 
(Przeczytajcie przesłanie, które przygotowałem 
wraz z Marią Silvią): „Dziś, bardziej niż kie-
dykolwiek – Wiara i Światło.” Znajdziecie je 
na międzynarodowej stronie internetowej Wiary 
i Światła [polskie tłumaczenie na http://
www.wiaraiswiatlo.pl/ - przyp. red.]. 
 

 Dzisiaj chcę mówić o radości i pokoju. Jak 
wiecie, w 2021 roku będziemy obchodzić 50-lecie 
narodzin naszej wspaniałej i pięknej rodziny. 50-
lecie Wiary i Światła! 
 

 Ogłosiliśmy konkurs na logo i temat naszego 
świętowania. Mamy zwycięzców! Choć wybór był 
trudny. Otrzymaliśmy 104 propozycje tematów 
i 170 projektów logo. 30 prowincji całym sercem 
wzięło udział w konkursie i bardzo im dziękujemy. 
Tak szybko jak to będzie możliwe, umieścimy 
projekty logo na międzynarodowej stronie Wiary 
i Światła w zakładce poświęconej jubileuszowi. 
 

• Zwycięski temat to: „Dzielmy się Skarbem” 
zaproponowany przez wspólnotę „Graines 
de moutarde” („Ziarno gorczycy”) z Ville 
d’Avray we Francji. Reportaż o wspólnocie 
znajdziecie na stronie nr 4. 

• Zwycięskie logo zostało stworzone przez Cris-
tinę Casanovas Montemayor ze wspólnoty 
„Two Rivers” („Dwie Rzeki”) z Barcelony 
w Hiszpanii. Cristina z zespołem Downa jest 

w Wierze i Świetle od wielu lat, czym podzieliła 
się z nami na stronie nr 6. 

 

 Zanim otrzymacie więcej informacji na temat 
jubileuszu, pamiętajcie, że temat i logo, które 
zwyciężyły, będą nam towarzyszyć podczas 
świętowania, wydarzeń i spotkań…w roku 2021 
z okazji obchodów naszego 50-lecia. Oczywiście 
możecie dostosować typografię i prezentację logo 
do swojego języka i kultury. 
 

 Gratuluję jeszcze raz zwycięzcom i nam 
wszystkim z Wiary i Światła, ponieważ mamy logo 
i piękny temat, które pomogą w radosnym 
świętowaniu 50-lecia. 
 

 Gorące pozdrowienia. 

50 lat!  
Dzielmy się Skarbem!  

Od Redakcji 
 

Raúl Izquierdo 
Koordynator międzynarodowy 

http://www.wiaraiswiatlo.pl/
http://www.wiaraiswiatlo.pl/
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Dzielmy się Skarbem! 
Ale co jest naszym Skarbem? 

 

Podczas ostatniego spotkania urządziliśmy 
„burzę mózgów”. Każdy miał odpowiedzieć na py-
tanie: Czym dla mnie jest wspólnota „Ziarno 
gorczycy”? 

Radość, przyjaźń, poczucie humoru, życie, 
spotkanie, świętowanie, modlitwa, posiłki, uro-
dziny, pantomimy, młodzież, Ewangelia, uśmiech 
Armelle, wzajemna pomoc, hałas, prawdziwe 
relacje, chwile smutku, piękno, humor, dzielenie 
się, wrażliwość, weekendy, piosenki, kłótnie, 
przebaczenie, Julie, Pauline, Vincent, Valérie, 
Lucie, Emmanuelle, Pierre-Emmanuel, Karishma, 
Babeth i każdy z nas… 

W Lourdes obchodziliśmy 30-lecie wspól-
noty. Wiek członków naszej wspólnoty waha się 
od 1 roku do 80 lat! Spotykamy się w Ville d’Avray, 
ale pochodzimy z różnych dzielnic na przed-
mieściach Paryża: Houilles, Rueil, La Garenne-
Colombes lub Versailles. 

 

Nasza specjalność:   

Zwycięzcy konkursu  
Temat: Dzielmy się Skarbem  

Kim jest wspólnota „Graines de moutarde” („Ziarno gorczycy”)? 

Urodziny 

Czułość 

Śmiech  

Dzielenie się 

Uśmiech 
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To tylko kilka ujęć z życia naszej wspólnoty. 
Wciąż mamy wiele innych skarbów, którymi 
możemy się podzielić… 

Połączenie z niebem umożliwiają nam: 
Mateusz, Guy, rodzice, dzieci, które dają nam 
świeżość i radość prostego dzielenia się, jak 
prawdziwi przyjaciele. 

Ale największym Skarbem jest świadomość, 
że WSZYSCY jesteśmy dziećmi Bożymi, że mieszka 
w nas Jezus. 

 

Blandine and Marie-Catherine 

Pokaz mody 

Święto Światła 

Udział w obchodach 50-lecia diecezji 

Modlitwa 

Wesele w Kanie Galilejskiej 
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Logo 

Cześć wszystkim, nazywam się Cristina 
Casanovas Montemayor. Urodziłam się z zespo-
łem Downa 20 września 1989 roku w Barcelonie 
i mam 30 lat.  

Wiarę i Światło poznałam w parafii św. Piu-
sa X. Moi rodzice zapisali mnie tam na specjalnie 
katechezy przygotowujące do przyjęcia Pierwszej 
Komunii Świętej. Sakrament przyjęłam w wieku 
13 lat 9 czerwca 2002 roku.  

Pewnego dnia w parafii odbywało się 
świętowanie z Wiarą i Światłem, na które zos-
tałam zaproszona wraz z rodzicami. Podczas 
spotkania nawiązaliśmy kontakt ze wszystkimi, 
z chłopcami i dziewczętami. A na koniec 
włączyliśmy się do wspólnoty. Było to w 2003 r. 
i od tamtego momentu jesteśmy członkami 
wspólnoty Wiara i Światło. 

Często mówię: „Kocham Wiarę i Światło, 
ponieważ mam tam wielu przyjaciół.” Spotykamy 
się raz w miesiącu, witamy się i czytamy rozważa-
nia na dany miesiąc. Śpiewamy piosenki przy wtó-
rze gitar, gramy w gry, uczestniczymy w warszta-
tach artystycznych itp. Na koniec wspólnie 
dzielimy się posiłkiem. 

Pracuję na warsztatach Cordada w Barce-
lonie, blisko gimnazjum, do którego uczęszczałam 
oraz parafii św. Piusa X. (Udział w warsztatach jest 
możliwy po ukończeniu 20 lat i zdaniu testu 
adaptacyjnego). Są to profesjonalne warsztaty. 
Mam tam wiele koleżanek i kolegów ze szkoły, 
z którymi wciąż się przyjaźnię. Nie jesteśmy 
przez cały czas razem, ponieważ każdy z nas ma 
swoją pracownię, w zależności od posiadanych 

umiejętności. 
Podczas przerwy każdy robi to, co lubi: ja 

słucham muzyki. Mam dwie przyjaciółki, z który-
mi wciąż spędzam czas: Carlę z mojej szkoły 
i Cristinę z innej szkoły. Mam znajomych, którzy 
podzielają nasze hobby oraz tych, którzy mają 
inne zainteresowania, ale najważniejsze jest to, 
że jesteśmy przyjaciółmi. 

Wychowawcy są mili i bardzo ich lubię. 
Posiłek jest podawany w dwóch turach, 

ponieważ niektórzy z nas muszą przestrzegać  
diety. 

Zakończenie dnia pracy jest bardzo ważne. 
Wszyscy cieszymy się na myśl o powrocie 
do domu, do naszych rodziców, którzy czekają 
na nas z przekąskami. Kiedy po mnie przyjeż-
dżają, proszę, aby włączyli muzykę i opowiadam 
im, co jadłam danego dnia. Do przekąski w domu 
przygotowuję sobie kawę z mlekiem. Potem idę 
do swojego pokoju i robię to, co kocham: 
słucham muzyki, koloruję mandale, śpiewam 
i tańczę… 

 
Cristina Casanovas Montemayor  

 

Cristina Casanovas Montemayor 

Z rodzicami 
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Przykład do naśladowania 
 

 Poprzez tę pielgrzymkę prag-
nęłam umocnić moje przywią-
zanie do wspólnoty. Naszym 
tematem były słowa: Przyjdźcie 
i zobaczcie. Przyjdźcie podziwiać 
tych młodych ludzi i ich rodziny, 
aby zobaczyć, że są pełni 
pokoju, szczerości, prostoty, 
łagodności i jasności. Zmierzamy 
do tego samego celu, którym 
jest dawanie światu świadec-
twa, że są osoby, które mają 
wielkie serca i że są one 
przykładem do naśladowania. 
 Podczas gdy świat jest 
w ogniu i krwi, my jesteśmy 
zjednoczeni, modląc się i pro-
sząc o pokój.  
 

Pabla Vera, mama 

Relacja z Chile 

Pragnienie towarzyszenia 
 

 W sobotę 19 października 
zbudziłam się bardzo pod-
ekscytowana, ponieważ mia-
łam ważny cel – dołączenie 
do pielgrzymki!  
 Zawsze obserwowałam tę 
trochę niecodzienną grupę 
w parafii, ale nigdy nie 
myślałam, aby lepiej ją poznać, 
aż do momentu, kiedy Martina 
zdecydowała się dołączyć 
do wspólnoty jako przyjaciółka, 
a ja postanowiłam jej towa-
rzyszyć. 
 Życie w tej wspólnocie było 
wspaniałym doświadczeniem. 
Widziałam zaangażowanie ro-
dziców, którzy mają dzieci 

z niepełnosprawnościami i by-
łam poruszona tym, że stawiają 
Boga w centrum życia. 
 Nie tylko zapoznałam się 
z różnymi osobami, ale one 
również zainteresowały się 
mną, moją historią. Wysłuchały 
mnie. To miejsce oddycha 
miłością, braterstwem i szacun-
kiem. 
 Jedną z najpiękniejszych rze-
czy jest zdanie sobie sprawy 
z tego, że dzieci, młodzi czy 
dorośli mają prawo do życia 
w wolności, do swobodnego 
wyrażania się, do mówienia 
bez obaw, śpiewania, tańczenia, 
miłowania Boga i czynią to 
bez skrępowania. Tu zrozumiałe 

„Przyjdźcie i zobaczcie” 
 
Wspólnoty „Annunciation” („Zwiastowanie”) oraz „Capacity to Love” („Zdolność 
miłowania”) z Santiago z Chile, jak i wielu członków innych wspólnot zgromadziło 
się na corocznej pielgrzymce w Farellones, która przebiegała pod hasłem „Przyjdźcie 
i zobaczcie”. W programie był czas na refleksję nad Słowem Bożym, Eucharystię, 
formację, obrzęd umywania nóg i oczywiście świętowanie. Świadectwa 
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Jeden dla drugiego 
 

 W trakcie tej pielgrzymki 
nauczyłam się dzielić z innymi. 
Wspaniale było rozmawiać 
z osobami, które są niepełno-
sprawne. One bezinteresownie 
oddają swoją miłość. Zdałam 
sobie również sprawę, że nawet 
jeśli nie znamy się dobrze i gdy 
nie wymieniamy zbyt wielu słów 
z niektórymi osobami, i tak two-
rzy się więź z nimi w sposób 
automatyczny. Jesteśmy jeden 
dla drugiego. 
 Chciałabym ponownie tego 
doświadczyć. 
 
Valentina Allende, przyjaciółka 

staje się Słowo: powinniśmy być 
jak dzieci, aby wejść do Kró-
lestwa Bożego. 
 Dziękuję wszystkim, którzy 
zorganizowali tę wyjątkową piel-
grzymkę. Dziękuję, że dali nam 
możliwość tego doświadczenia i 
niech Bóg pozwoli nam przeżyć 
je ponownie!  
 

Carla Salas, przyjaciółka  

 

 

Chile stanowi część prowincji „Jesus, Light of the Andes” („Jezus, 
Światło Andów”), która jednoczy Kolumbię, Ekwador i Peru. 

• Chile: 5 wspólnot  
• Kolumbia: 1 
• Ekwador: 1 
• Peru: 13 

Powinniśmy być jak dzieci,  
aby wejść do Królestwa Bożego. 
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M 
elleraye jest pięknym 
zakątkiem położonym 
na północ od Nantes 

(Francja Centralna), nad brze-
giem wielkiego stawu. Jest to 
stare opactwo cysterskie przeka-
zane w 2014 roku wspólnocie 
Chemin Neuf (katolicka wspól-
nota o charakterze ekume-
nicznym, mająca korzenie 
w odnowie charyzmatycznej). 
 Nasi nowi koordynatorzy 
prowincji, Michel i Christine 
Tillé, którzy należą również 
do Chemin Neuf, są szczęśliwi, 
że mogą połączyć swoje dwie 
wspólnoty i przyjąć sześćdzie-
sięciu członków z sześciu 
zaproszonych wspólnot Wiary 
i Światła: „Laetitia” („Radość”; 
Laval) „Les Messagers de la 
Joie” („Posłańcy radości”; 
Château-Gontier), „Chemin de 
Joie” („Droga radości”; Segré) 
oraz „La Joyeuseté” („Radość”), 
„Anges et Lumière” („Anioły i 
Światło”) i „Jésus mon so-
leil” („Jezus, moje słońce”; 
Angers)!  
 Christie pokazuje nam 
zabawkę – tęczową sprężynkę, 
piękną, ale trochę zamkniętą, 
trochę sztywną, tak jak my 
na początku tego weekendu!  
 Po wieczorze powitalnym 
w piątek i dobrze przespanej 

nocy, zaczynamy nasz dzień 
pochwalnymi okrzykami: „Wy-
krzykujcie z radością, Chrystus 
zmartwychwstał!” 
 Następnie słuchamy konfe-
rencji na temat „Jezus jest 
drogą”. Przypominamy sobie, 
że Jezus miał mamę, przyjaciół, 
że jadł, pił wodę i wino, płakał, 
świętował, cierpiał, kochał… jak 
my dzisiaj. I że Bóg ma wiele 
przymiotów: miłość, radość, 
czułość, wierność, umiejętność 
słuchania. Jest hojny, twórczy, 
sprawiedliwy, przyjacielski i 
że daje nam Jezusa! 
 „Serca wspólnoty” (osoby 
z niepełnosprawnością) idą 
na spacer, aby odkrywać piękno 
świata, natomiast rodzice i przy-
jaciele dzielą się swoimi doś-
wiadczeniami… 
 Potem uczestniczymy we 
Mszy św. wraz z członkami 
wspólnoty Chemin Neuf, która 
nas przyjęła: czterdzieścioro 
młodych ludzi w białych albach, 
modlących się i śpiewających 
z akompaniamentem gitary! Co 
za radość! 
 Po południu odkrywamy 
historię świętego Franciszka 
z Asyżu przy pomocy tekstów, 
slajdów, scenek: Franciszek 
spotyka trędowatego, Fran-
ciszek pomaga pogodzić się 

R
e

la
cj

a 
z 

Fr
an

cj
i 

W czasie weekendu 
w opactwie Notre 
Dame de Melleray 
(Francja Centralna) 
zebrało się sześć-
dziesiąt osób, które 
rozważały temat 
„Drogowskazów” i 
postać świętego 
Franciszka z Asyżu. 

Jezus  
jest drogą 

merowi i biskupowi, współbracia 
Franciszka częstują rozbójników 
dobrym posiłkiem… Jakże święty 
Franciszek jest nam bliski! 
Wychwalanie Boga, radość, 
prostota, ubóstwo, służba 
braciom, modlitwa… 
 Kolejnym punktem naszego 
spotkania jest tworzenie 
pięknego witrażu przedsta-
wiającego świętego Franciszka. 
Dzień kończy świąteczny wie-
czór, w czasie którego różne 
zabawy, śpiewy i tańce jednoczą 
nas i radują! 
 W niedzielę wysłuchujemy 
świadectwa Karola, młodego 
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Młoda kobieta zwraca się 
do całej grupy: Wszyscy 
pogrążamy się w ciszy, 
odmawiamy Zdrowaś Mario 
i jeśli macie jakieś intencje 
modlitewne, nie wahajcie 
się skontaktować z Matką, 
Ona jest królową modlitwy! 

Polaka, który mieszka z żoną 
i małymi dziećmi w Melleraye 
i który odkrył, jako młody czło-
wiek, że Bóg zna go bardzo 
dobrze. Potem, we wspólnocie, 
odkrył radość z wychwalania 
Boga: to wychodzi z mojego 
wnętrza, to otwiera mi serce! 
 Następnie piękna Msza św. 
gromadzi nas w kościele wraz z 
młodzieżą ze wspólnoty Chemin 
Neuf i wiernymi, którzy 
przychodzą tu w niedzielę: 
Alleluja, Alleluja! 
 Po południu „serca wspól-
noty” są zaproszone do wyko-
nania obrazu przedstawia-
jącego wspólnotę Wiary i Świa-
tła, ozdobionego małymi 
kółkami z drewna, natomiast 
rodzice i przyjaciele w dalszym 
ciągu dzielą się świadectwami… 
Następnie kapelan naszej 
prowincji, Thierry, oznajmia 
nam, że Papież Franciszek po-
prosił duszpasterzy, aby w szcze-
gólny sposób towarzyszyli 
naszym wspólnotom. Po tych 
słowach Thierry gromadzi i 
błogosławi obecnych księży. 
 Christine pokazuje nam 
następnie tęczową sprężynkę, 

która jest teraz rozwinięta, 
lekka, jak każdy z nas po tym 
cudownym weekendzie, lub 
raczej po rekolekcjach, które 
nas głęboko poruszyły i 
rozradowały! 
 Na koniec czeka nas duża 
niespodzianka: piękna paczka 
pełna kolorowych wstążek, 
którą stopniowo rozpakowu-
jemy: w środku – tęczowa 
sprężynka; każdy z nas będzie ją 
mógł zabrać do siebie i codzien-
nie rozwijać, głosząc cuda 
Pana! 
 

Soizick Crusson 
Wspólnota „Laetitia” 

  
 

 
Dwie młode dziewczyny 
śpiewają: Kiedy on mówi 
do mnie cichutko, ja widzę 
świat na różowo (Edith 
Piaf), wszyscy dołączają 
śpiewając wspólnie 
piosenkę!  

Jedna z matek modli się 
rano w swoim sercu i prosi 
Jezusa, aby porozmawiał z 
jej córką, z którą ma 
kłopoty. Nie wiedząc o tej 
modlitwie, w południe 
córka powraca i mówi do 
matki: Bardzo lubię, kiedy 
Jezus mówi do mnie! 
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P 
rzeżyjmy ponownie to 
spotkanie idąc kolejno 
przez jego kluczowe 

momenty. Temat ,,Zaprzyjaźnij 
się ze mną” został zobrazowany 
w wyjątkowej pantomimie 
o Małym Księciu, przygotowy-
wanej w sali spotkań, a nastę-
pnie zaprezentowanej w podzie-
miach Bazyliki w obecności osób 
z L’Arche, Wiary i Światła, Wiary 
i Dzielenia, jak również w obec-
ności parafian oraz pielgrzy-
mów. Tytuł przedstawienia 
to ,,Kruchość, która nas łączy.” 

Rozpoczęliśmy od zabawy 
na „przełamanie lodów”. Utoż-
samialiśmy się ze zwierzęciem, 
miejscem, kwiatem lub drze-
wem, uzasadniając swój wybór. 
Bardzo ciekawe ćwiczenie! 

Andrew Dean i Emilia Quin-
tana, nasi koordynatorzy pro-
wincji, wyjaśnili nam, na czym 
polega ich odpowiedzialność. 
Następnie Roger Boisvert, nasz 
skarbnik, sprawił, że wspina-
liśmy się na szczyty liczb jak 
prawdziwi alpiniści. Liczby nie 
mogą liczyć na nas, ale za to my 
możemy liczyć na Rogera, który 
rozszyfrowuje je dla nas! 
Kolejnym punktem były pre-
zentacje wspólnot. Ten dzień, 
tak samo jak pozostałe, był 
pełen modlitwy i śpiewu; mod-
litwy, która była zbudowana 

na skale i pieśni, które poz-
walały nam się jednoczyć. 

Później wygłosiłem konfe-
rencję o ,,kruchości”, podając 
punkty do refleksji dla grupek 
dzielenia.  

Następnie udaliśmy się 
na rejs piknikowy po rzece 
Saint Maurice. To było wielkie 
wydarzenie. Po raz pierwszy 
opuściliśmy naszą siedzibę, 

aby wyruszyć w podróż, dzięki 
czemu mogliśmy zaprzyjaźniać 
się poza naszą strefą komfortu. 
Wieczorem doświadczyliśmy 
umywania stóp. Ta paraliturgia, 
jak trafnie nazwał ten obrzęd 
Jean Vanier, uruchamia w nas 
Boże działanie, wzbudza deszcz 
łask, który spada na nasze suche 

Relacja z Kanady 

70 osób z piętnastu wspólnot prowincji „Kanada Wschód”, w tym kilka, które prze-
były od 500 do 700 km, zebrało się, jak zawsze, w świątyni Cap de la Madeleine w Trois 
Rivieres na spotkaniu prowincji, którego tematem przewodnim było hasło: „Zaprzy-
jaźnij się ze mną”. Spędziliśmy trzy dni pracując w jedności, nieustającej radości, 
świadcząc o nieustannej opiece naszej Matki w niebie. 

Zaprzyjaźnij się ze mną 

Normand w łodzi  
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serca i popękane stopy, które 
nie chcą zrobić kolejnego kroku 
na ścieżce nadziei. Umywanie 
stóp było wspaniale przygoto-
wane. Obrzędowi towarzyszyła 
gra Szymona na harfie oraz film 
o Jeanie Vanier. 

Potem nadszedł czas przygo-
towania do pantomimy o Ma-
łym Księciu w niewielkich 
grupach warsztatowych. 
Zobaczyliśmy próżnych ludzi 
w ogromnych kapeluszach; 
bogatych biznesmenów, królów 
w wystawnych strojach, 
żądających szacunku oraz 
kwiaty, które swoje płatki 
zaciskają wokół ludzkich szyi.  

Zebrani w podziemiach Ba-
zyliki zobaczyli piękno i jedność 
rodziny Jeana Vaniera i Marie-
Hélène Mathieu. Film ukazał 
nam podróż Jeana Vaniera i jego 
pracę, która wyryła głębokie 
piętno w wielu sercach. Wiele 
świadectw zaprezentowanych 

w filmie dobitnie to potwierdza. 
Pantomima Małego Księcia 
przekonała nas o znaczeniu 
wierności oraz przywiązania 
do naszego małego kwiatu - 
skromnego i prostego - który 
wypełni nasze pragnienie relacji 
bardziej niż tysiące obrazów, 
którymi jesteśmy bombardo-
wani ze wszystkich stron (siła, 
zdrowie, uznanie). Podlewajmy 
więc skromne kwiaty naszych 
wspólnot, abyśmy wszyscy 
mogli być szczęśliwi.  

Simone Desgroseilliers za-
prosiła nas, abyśmy stanęli 
przed czwórką osób z niepełno-
sprawnością intelektualną, tak 
by mogły one nas pobłogo-
sławić. Cóż za głęboko poru-
szający moment, w którym Bóg 
błogosławi nam poprzez swoich 
proroków czułości . 

Eucharystia, która miała 
miejsce potem, wzbudziła w nas 
wdzięczność wobec Bożej mi-
łości w naszym życiu. Alleluja! 

Wieczorem wspólnoty zapre-

Prowincję „Kanada 
Wschód” tworzy 

17 wspólnot. 

Błogosławieństwo 

zentowały nam swoje talenty 
w amatorskim show, w którym 
występ każdej osoby pobudzał 
nas do śpiewu, tańca i śmiechu. 
To był amatorski wieczór 
profesjonalistów, z uważnymi 
słuchaczami, pełen głębokiej 
mądrości; skromny i zwyczajny 
jak czysta woda; pełen 
pragnienia, by stworzyć otwartą 
rodzinę; mocny w swej gor-
liwości. 
 

Normand Veillette 
Wicekoordynator prowincji 
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niepełnosprawnych. Niektórzy 
młodzi ludzie z tej placówki są 
teraz członkami wspólnoty. 
Siostra Johana Ardila oprowa-
dziła nas po obiektach szkol-
nych i przedstawiła nauczy-
cielom. Następnie dowiedzia-
łyśmy się więcej o samym 
zgromadzeniu zakonnym - The 
Daughters of St Mary of Pro-
vidence (Córki Św. Marii od 
Opatrzności), którego założy-
cielem był San Luis Guanella 
(1842–1915). Pracował on 
(tak jak Jean Vanier) z oso-
bami z niepełnosprawnością 
intelektualną. Naszym celem 
było stworzenie więzi braters-
twa z tym zakonem, ponieważ 
mamy tę samą charyzmę. 
Mogłyśmy rozmawiać o Wie-
rze i Świetle w Bogocie i 
na całym świecie. Mamy na-
dzieję, że przy wsparciu 
siostry Johany uda nam się 

W 
spólnota „Road to 
Bethany” została uz-
nana w 2013 roku i 

wciąż działa z ogromnym odda-
niem i wiarą. Jest prowadzona 
przez Raquel Franco i zespół 
koordynujący. Wspólnota ta 
potrzebowała rozeznania w celu 
powołania nowego koordyna-
tora , a także formacji i towarzy-
szenia jej członkom. Dlatego też 
została zorganizowana ta 
wizyta. 
 Wspólnota pracowała kilka 
miesięcy przygotowując bardzo 
bogaty program. W końcu 
dotarłam na lotnisko w Bogocie, 
gdzie zostałam ciepło przywi-
tana przez Rachel, koordyna-
torkę wspólnoty, i Soledad. 
 Nasz program rozpoczął się 
w piątkowy poranek wizytą 
w szkole Santa Maria de la Pro-
videncia (Świętej Marii od Opa-
trzności), instytucji dla dzieci 

stworzyć nową wspólnotę.  
 Po południu podzieliłam się 
niektórymi swoimi doświad-
czeniami i historią Wiary i 
Światła w Peru. Z kolei Raquel 
opowiedziała historię Wiary i 
Światła w Bogocie. W 1999 r. 
ojciec Hermann Rodriguez skon-
taktował się z rodzinami, aby 
utworzyć wspólnotę. Pierwsza 
została nazwana „The Boat of 
Jesus” („Łódź Jezusa”). W tym 
samym czasie została utwo-
rzona druga wspólnota – „Na-
vigate to the Light” („Kierujcie 
się do Światła”). Niestety nie 
przetrwały one. W 2010 r. ufor-
mowano nową wspólnotę, 
„Saint Michel” („Święty Mi-
chał”), ale ona także przestała 
istnieć. Członkowie tych wspól-
not podtrzymywali światło 
płonące w ich sercach i mieli 
mocne postanowienie, żeby 
znowu zacząć wszystko od po-

Relacja z Kolumbii 

Odnowienie naszego oddania 

Erika Gonzales jest wicekoordynatorem prowincji. Towarzyszy ona niektórym 
wspólnotom w Peru, wspólnocie w Ekwadorze i wspólnocie w Kolumbii, które są 
częścią prowincji „Jesus, Light of the Andes" („Jezus, Światło Andów”). Erika wzięła 
udział w międzynarodowym spotkaniu młodych w Guardamar w 2017 roku. W tym 
artykule opowiada nam o swojej wizycie w kolumbijskiej wspólnocie „Road to 
Bethany” („Droga do Betanii”).   

Raquel Franco, Erika Gonzales, Soledad Mopez 
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czątku. W 2012 roku narodziła 
się wspólnota „Road to Be-
thany” („Droga do Betanii”). Jej 
wytrwałość przyniosła owoce i 
w 2013 roku została uznana. 
W 2014 r. Elvira de Gomero 
(wicekoordynator prowincji 
w tamtym czasie) zorganizowała 
sesje formacyjne i wybory. 
Raquel Franco została wybrana 
na koordynatora. Wypełniała 
ona tę posługę z miłością i 
wielkim oddaniem. Dzień za-
kończył się przepysznymi empa-
nadas (małymi puszystymi 
pierożkami z nadzieniem mięs-
nym lub rybnym). 
 Sobota rozpoczęła się bardzo 
wcześnie (o godzinie 9:30). 
Wszyscy uczestnicy założyli ko-
szulki z Kolumbii. Naszemu 
świętowaniu towarzyszył temat: 
„Jezus jest drogą do piękna 
naszych kultur”. Każda osoba 
uczestniczyła aktywnie i radoś-
nie w tym spotkaniu. Mieliśmy 
to szczęście, że wraz z nami 
obecny był i towarzyszył nam 
duchowo ojciec Hermann. Sole-
dad przedstawiła prezentację 

dotyczącą Spotkania Między-
narodowego w Libanie, w któ-
rym brała udział. 
 Po południu Marisol poka-
zała prezentację o spotkaniu 
młodych w Brazylii. Następnie 
ja przedstawiłam priorytety 
wyznaczone na lata 2018 – 
2023 przez Zgromadzenie 
w Libanie, a potem popro-
wadziłam sesję formacyjną 
na temat roli koordynatora 
wspólnoty i znaczenia Rady 
Wspólnoty. W tym czasie 
osoby niepełnosprawne wzięły 
udział w warsztatach rzemios-
ła. W pewnym momencie 
Vivian (młoda niepełnospraw-
na dziewczyna) weszła do po-
koju tylko po to, żeby 
powiedzieć swojej mamie, że 
ją bardzo kocha. To była 
przepiękna chwila. 
 Potem nadszedł czas 
wyboru nowego koordynatora. 
Po rozeznaniu wspólnota wy-
brała Rosę Elvię, mamę Vivian. 
Zrozumieliśmy, że obecność 
Vivian, jej córki, była znakiem 
Ducha Świętego, który uosabia 

się w małych, aby przekazać 
nam, żebyśmy się nie obawiali, 
że Bóg nas kocha i że zawsze 
będzie z nami. Zakończyliśmy 
ten dzień dziękczynieniem. 
 Następnego poranka mieli-
śmy pielgrzymkę do świątyni 
Monserrate i uczestniczyliśmy 
w Eucharystii, aby podziękować 
za nasze spotkanie i za wszys-
tkie otrzymane błogosławień-
stwa. 
 Dziękuję Bogu, Wierze i 
Światłu, Radzie Prowincji i całej 
wspólnocie za tę wspaniałą 
możliwość formowania nowych 
liderów i odnawiania naszego 
oddania Ruchowi Wiara i 
Światło. Dziękuję każdej z osób, 
która zorganizowała to spot-
kanie. Jeszcze raz dziękuję 
za otrzymane zaufanie i wspar-
cie. Niech Bóg nadal zsyła 
obfitość swych błogosławieństw 
na tę wspólnotę w Bogocie.  
 Amen! Alleluja! Alleluja! 
 

  

Erika Gonzales 

Warsztaty rzemiosła 

Rosa Elvia i Erika 

Pielgrzymka w Monserrate 
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J 
est w nas potrzeba, 
by gromadzić się jak 
bracia i opowiadać sobie 

nawzajem, nawet w wolnych 
chwilach, o historii naszych po-
wołań do Wiary i Światła, o tym 
jak satysfakcjonujące jest powo-
łanie do kapłaństwa, do życia 
zakonnego, świeckiego. 
  
 Biskup Intini 
 Kapelan wie, jak patrzeć 
w oczy ludzi, towarzyszy oso-
bom niepełnosprawnym i ich 
rodzinom, jest duchowym prze-
wodnikiem, zna ludzi, tworzy 
relacje oparte na zaufaniu, 
wspiera, jest obok w razie 
potrzeby. Kapelan jest odpo-
wiedzialny za życie sakra-
mentalne, jest związany 
z Eucharystią, jest człowiekiem 
modlitwy, przejrzystym w rela-
cjach, serdeczny ale stanowczy, 
reaguje na zło, przypomina nam 
o Jezusie. 
 Rozpoznaje Chrystusa w ser-
cu cierpiących członków nasze-
go Kościoła, jest człowiekiem 
Eucharystii, modli się i ofiaruje 
za wspólnotę.  
 W centrum uwagi jest zra-
niony uzdrowiciel. Kapelan jest 
świadomy swoich słabości i sta-
ra się je pokonać.  

Formacja  

dla kapelanów 

 Uczy się w szkole kruchości. 
 Trzy czasowniki określające 
zadania kapelana: 
 

• Leczyć: uleczenie samego sie-
bie jest fundamentem do te-
go, by móc leczyć innych, 
by kochać innych tak jak 
kochamy siebie.  

• Towarzyszyć: sztuka twarzy-
szenia musi być cały czas 
ćwiczona. 

• Integrować: integracja jest 
logiką członkostwa w ciele 
Chrystusa, którym jest Koś-
ciół. 

 
 Arcybiskup Youssef Antoine 

Soueif  
 Kolejne słowa wygłosił 
do nas arcybiskup Cypru. Zaczął 
od zdania: Nie wyobrażam sobie 
parafii i diecezji bez wspólnot 
Wiary i Światła. Doświadczyłem 
ich bogactwa i dla mnie one 
same są bogactwem. Niesa-
mowite usłyszeć coś takiego 
z ust arcybiskupa. 
 Wiara i Światło to proroctwo, 
które jest związane z Pismem 
Świętym. Głoszenie Pisma 
Świętego to głoszenie Królestwa 
Bożego. Naszą proroczą wizją 
jest życie w Królestwie Boga. 

Maranatha, przyjdź teraz, nasz 
Panie. Pan żyje między nami.  
 Świętość życia codziennego 
to urzeczywistnianie Królestwa 
Bożego. Bóg staje się ciałem, 
człowiekiem, osobą.  
 Proroctwo staje się za-
powiedzią i zobowiązaniem. 
Prorok angażuje się w świętą 
ciszę i opowiada Królowi jak się 
czuł, ponieważ może z Nim 
porozmawiać. 
 Wiara i Światło jest Koś-
ciołem, Kościół jest ludem Boga. 
Wiara i Światło jest wezwaniem 
do życia w wymiarze proro-
czym. Świat tego potrzebuje. 
Wypełnijcie się miłością Boga, 
aby mogła się Ona objawić. Bóg 
uwalnia ludzkość. Pozwól Mu 
się uwolnić.  
 Prorok umie czytać historię 
zbawienia.  
 Muszę uznać, że Bóg istnieje, 
muszę rozpoznać, co On czyni 
w mojej historii, w historii 
wspólnoty. 
 Prorok rozpoznaje przesz-
łość, by żyć teraźniejszością, 
odkrywa znaki czasu, nie żyje 
w tęsknocie za przeszłością, 
ponieważ Jezus jest tutaj, „hic 
et nunc” (tu i teraz). Dzisiejsze 
wyzwania są odczuwane jako 
coś pozytywnego, prorok stawia 

Relacja z Włoch 

Między 24 a 26 października zorganizowaliśmy w Rzymie 
sesję formacyjną dla kapelanów z trzech włoskich 
prowincji: „Fiume di Pace („Rzeka Pokoju”), „Kimata”  
i „Seas and Volcanoes” („Morza i Wulkany”). Było tam 
29 księży i biskupów, cztery siostry zakonne i pięciu 
świeckich pastorów. To pokazuje nam, poza liczbami, 
jak wielka jest w nas potrzeba spotkania. Bogactwo 
tych dni było wielkie. 
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im czoła i daje powiew nadziei, 
wie, jak przekształcić śmierć 
w życie, prorok jest osobą 
paschalną.  
 Prorok żyje nieskazitelnością 
swego powołania w kerygmacie 
(istotna treść wiary w Jezusa 
Chrystusa ogłoszona i przeka-
zana pierwszym chrześcijanom). 
Kościół musi być przeżywany 
w służbie. Obmywając stopy 
ubogim.  
 Osoby z niepełnosprawnością 
są prorokami, bohaterami, 
pokazują istotę człowieczeń-
stwa. Kościół musi zapewnić 
miejsce im wszystkim. 
 Wymiana refleksji w grup-
kach dzielenia była bardzo 
głęboka. 
 W centrum naszego spot-
kania była Eucharystia. Nawet 
świętowanie z rzymską wspól-
notą San Gregorio, z wideo 
na temat kapelanów, było 
okazją do refleksji.  
 Ostatni dzień prowadził 
ks. Marco Bove, kapelan mię-
dzynarodowy, który pokazał 
nam ścieżkę swojego powołania 
do Wiary i Światła. Bóg wybiera 
nas, by kochać bezinteresownie, 
kocha mnie takiego jakim 
jestem. To jest Ewangelia Wiary 
i Światła: duchowe życie osób 
ze swoimi słabościami, Bóg, 
który objawia się przez naj-
mniejszych. To powołanie jest 
łaską. 
 Ksiądz Marco dał nam chwi-
lę, byśmy w ciszy mogli od-
powiedzieć sobie na pytania, 
które pomogą nam wejść w głąb 
siebie: 
 

• Czy moje doświadczenie 
w Wierze i Świetle wzbo-
gaciło moje życie i moją 
posługę?  

• W jaki sposób dzielenie się 
z najsłabszymi pomaga mi 

w rozumieniu Ewangelii kru-
chości?  

• Jaka jest moja ścieżka 
nawrócenia? Na które po-
kusy powinienem uważać? 
Jakich pokus powinna 
unikać Wiara i Światło?  

 

 Dzielenie się, które nas-
tąpiło po chwili przebywania 
na pustyni, świadczyło, że był 
to czas życiodajny i odna-
wiający.  
 Naprawdę potrzebowaliśmy 
tej formacji, nie możemy się 
doczekać, by za osiem lat po-
nownie ją przeżyć, ponieważ 
jest to czas łaski. 
 

Liliana Ghiringhelli 
Koordynator prowincji  

„Rzeka Pokoju” 

„Rzeka Pokoju” 
 

• Północne Włochy: 22 
wspólnoty  

• Galia: 2 

„Kimata” 
 

• Centralne Włochy: 24 
wspólnoty  

• Cypr: 3 
• Grecja: 2 
• Albania: 1 

„Morza i Wulkany” 
 

• Południowe Włochy:  
21 wspólnot 
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P 
ielgrzymka pełna rado-
ści i emocji. Było tam 
wiele niepełnospraw-

nych osób, sporo z dużym 
stopniem niepełnosprawności. 
Jedna mama przyjechała z dwój-
ką dzieci, a każde z nich było 
ciężko upośledzone. Dla tych 
ludzi podróż trwająca 4, 6, 12, 
a nawet 14 godzin, zależnie 
od tego, skąd przyjechali, była 
ogromnym wyzwaniem. Dotarli 
na miejsce, niektórzy na wóz-
kach inwalidzkich, inni niesieni 
na plecach przez swoje mamy, 
bardzo zmęczeni, ale napełnieni 
radością.  
 Podczas naszego pobytu 
wybraliśmy trzech koordyna-
torów wspólnot. 
 Poruszony został temat 
kodeksu postepowania. Miałam 
możliwość zorganizowania war-
sztatów, które połączyły wspól-
notę i koordynatorów. Cieszyły 
się one ogromnym zaintere-
sowaniem. Mam wrażenie, 
że długo czekano na tego typu 
narzędzie. Wkrótce wyślą oni 
dokumenty, które zostały 

Madagaskar ma 25 lat! 

Relacja 

Aby świętować swoją 25 rocznicę, wspólnoty z Madagaskaru zorganizowały 
pielgrzymkę. Ponad 300 z nich, z całego kraju, spotkało się w Antananarywie. Dzięki 
hojności wspólnot Wiary i Światła z całego świata, które solidarnie wpłacały 
ofiary, uzbierano i przekazano wspólnotom z Madagaskaru kwotę 3900 euro. 
Po powrocie Marie-France Violette, wicekoordynator międzynarodowy dla Afryki 
i obszaru Oceanu Indyjskiego, złożyła takie świadectwo. 

podpisane w Tana [Tana to 
potoczna nazwa Antananarywy 
– przyp. red.], do swojego 
koordynatora prowincji. Dzię-
kuję Wam za ten dokument. 
 Rozmawialiśmy o sytuacji 
finansowej oraz oczywiście 
o 50. rocznicy Wiary i Światła. 
Przesłanie zostało w 100% 
przyjęte: niezbędne jest znale-

zienie środków, które pomogą 
zorganizować wielkie spotkanie 
w 2021 roku zaplanowane 
na Mauritiusie. Każdy zdecydo-
wał się wysłać na Mauritius 
jakieś wyroby rzemieślnicze, i 
jeśli będzie to możliwe, także na 
Reunion. Zobowiązałam się do 
ich sprzedania z pomocą Judexa. 
Jocelyne i ja już symbolicznie 
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Madagaskar jest częścią 
prowincji „Rain-
bow” („Tęcza”), w skład 
której wchodzą także: 
Mauritius, Reunion i Seszele. 

 

• Madagaskar: 
11 wspólnot  

• Mauritius: 11  
i Rodrigues: 8 

• Reunion: 4 
• Seszele: 5 

otworzyłyśmy konto, wpłacając 
40 euro za zakupione produkty. 
Tak więc wróciłam do domu z 
walizką pełną rozmaitych rzeczy, 
które sprzedam na Mauritiusie. 
 Nasze kolejne Zgromadzenie 
Prowincji odbędzie się na Mau-
ritiusie we wrześniu 2020 roku, 
tak jak zostało to zaplanowane 
na naszym Zgromadzeniu Pro-
wincji na Wyspie Reunion 
w 2018 roku. Będzie ono zorga-
nizowane w obecności Marii 
Sylvii w celu rozeznania koor-
dynatora prowincji „Rain-
bow” („Tęcza”), którego obo-
wiązki tymczasowo pełniła 
Jocelyn. 
  

Owoce: 

• Znaleźliśmy dwóch kapela-
nów: ojca Romualda, który 
pochodzi z Madagaskaru i 
ojca Dawida, Kolumbijczyka, 
który zgodził się przyjąć rolę 
kapelana prowincji. Jest 
młody, dynamiczny i bliski 
osobom niepełnosprawnym. 

• To spotkanie umożliwiło po-
dzielenie się radością, jak 
też i problemami, wspólno-
tom, które z powodu dużych 
odległości rzadko się widują. 

• Nasi przyjaciele z Madagas-
karu mogli wspólnie opra-
cować projekty związane 
z 50 rocznicą powstania 
Wiary i Światła. 

• Znaleźliśmy osobę, Sidonię, 
koordynatorkę wspólnoty, 
która będzie wspierać Mar-
cellina, wicekoordynatora 
prowincji. 

 

 Wiara i Światło przynosi 
wiele radości osobom niepeł-
nosprawnym i ich rodzinom. 
Na Madagaskarze są one poz-
bawione wielu rzeczy, ale 
przepełnia je radość i na ich 
twarzach gości uśmiech. 
 Uroczystość była piękna, 
wszyscy byli szczęśliwi, że mo-
gli świętować 25. rocznicę 
swojego Ruchu. 
 Ogromne podziękowania 
dla tych, którzy przyczynili się 
do realizacji tego wydarzenia! 
To dzięki międzynarodowej 
solidarności ta pielgrzymka 
mogła dojść do skutku i ci 
wszyscy ludzie doświadczyli 
niezapomnianej chwili w swo-
im życiu. 
 

Marie-France Violette 
Wicekoordynator 
międzynarodowy 
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Relacja z USA 

Formacja online 

W 
eekend 11-13 paź-
dziernika był wyjąt-
kowy dla Wiary i 

Światła w Stanach Zjedno-
czonych. W ubiegłym roku Tim 
i Maria-Cecilia Buckley zapro-
ponowali kilka sesji forma-
cyjnych dla wspólnot Wiary 
i Światła ze Stanów Zjedno-
czonych. Dzięki nowoczesnej 
technologii wielu członków 
Wiary i Światła z całego kraju 
korzystało z konferencji Zoom 
i w ten sposób miało okazję 
czerpać z mądrości i doświad-
czenia Marii-Cecilii oraz Tima 
podczas comiesięcznych rela-
cji. Spotkania odbywały się 
online przez kilka miesięcy, 
a następnie zakończyliśmy je 
rekolekcjami, podczas których 
już fizycznie spotkaliśmy się 
i podzieliliśmy duchowością 
Wiary i Światła prowadzeni 
przez Tima i Marię-Cecilię. 
 Niestety wielu członków 
z St. Louis nie mogło uczestni-
czyć w rekolekcjach. Ci z nas, 
którzy mogli przybyć, zyskali 
tak wiele na tym spotkaniu, 
że żałowaliśmy, iż nasi przy-
jaciele nie mogli skorzystać 
z tej okazji. Na szczęście Tim 
i Maria-Cecilia zgodzili się przy-
jechać do St. Louis, aby pow-
tórzyć rekolekcje. Wspólnota 
w St. Louis jest dynamiczna 
i hojna. Rodziny zgodziły się, 
by przyjezdnych gościć w swo-
ich domach, aby obniżyć kosz-
ty. Byliśmy szczęśliwi, że 
oprócz naszych moderatorów, 
Tima i Marii-Cecilii z Kolorado, 
mieliśmy gości z Massachu-
setts, Michigan i Georgii. 

 Spotkanie zaczęliśmy w piątek 
wieczorem od powitania oraz 
modlitwy. Odwiedzili nas także 
członkowie wspólnoty L’Arche 
z St. Louis. Zasialiśmy ziarno 
naszego weekendowego tema-
tu „Wspólne wzrastanie w Wierze 
i Świetle” rozpoczęliśmy opowieś-
ciami o tym, kim jesteśmy. 
Oczywiście śpiewaliśmy, modli-
liśmy się i jedliśmy wiele smako-
łyków. 
 Sobota była wypełniona kon-
ferencjami, które objaśniały, 
pobudzały i sprawiły, że zasta-
nawialiśmy się, jak zastosować to, 
co słyszeliśmy, w naszych wspól-
notach. Dołączyło do nas kilku 
asystentów L’Arche. Program był 
pełny i satysfakcjonujący. Ci, któ-
rzy mieszkali poza miastem, mogli 
dzielić się jeszcze dłużej w drodze 
do domów. 
 Niedziela była dniem, w któ-
rym nasza wspólnota mogła 
zajaśnieć. Party z pizzą zgroma-
dziło całą wspólnotę łącznie z oso-
bami które są w jej centrum. Tim 
i Maria-Cecilia namawiali nas, 
abyśmy przeżyli Ewangelię, a nie 
tylko ją czytali. Przeżyliśmy zatem 
wesele w Kanie i Ewangelia ta 
nabrała dla nas nowego wymiaru. 
Gościem specjalnym była Mira 
Chemlir - jedna z pierwszych asys-
tentek Jeana Vaniera w Trolly. 
Obecność Miry jest darem dla St. 
Louis i przypomnieniem, że po-
winniśmy wiedzieć, skąd wysz-
liśmy, kim jesteśmy, dokąd zmie-
rzamy. 
 Ten cudowny weekend wzmo-
cnił nasze pragnienie formacji.  
 Sugeruję, aby wszystkie re-
giony regularnie to zrobiły. 

Technologia oferowana przez 
Internet daje nam możliwości 
dzielenia się w sposób, jakiego 
nie mieliśmy w przeszłości. 
Wzrastamy, kiedy dzielimy się 
naszym przesłaniem Radości 
i Światła w świecie, który by-
wa tak smutny i mroczny. 
Polegajmy na sobie nawzajem 
i mądrości tych, którzy przeszli 
tę drogę przed nami.  
 

Helen rise 
Wicekoordynator prowincji 

 

 

• USA-Zachód:  
    16 wspólnot 
• USA-Wschód: 25 

Tim i Maria-Cecilia 
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W 
iara i Światło w Serbii 
świętowała w Woj-
wodinie swoje 25. 

urodziny. W wydarzeniu wzięli 
udział członkowie wszystkich 
aktywnych i kilku rozwiązanych 
wspólnot.  
 Zorganizowaliśmy konkurs 
rysunkowy, w którym nasi 
szczególni przyjaciele mogli 
przedstawić swoje doświad-
czenia w Wierze i Świetle. 
 Obecni byli także założyciele 
wspólnot, którzy opowiedzieli 
nam o początkach. 
 
 Mszę dziękczynną odprawił 
ojciec József Nagy, nasz długo-
letni kapelan. Jest on jedną 
z osób, które pomogły przenieść 
ideę Ruchu z sąsiednich Węgier 
do Serbii. 
 
 Z miłością, 
 

Etelka Varadi 
Wicekoordynator prowincji 

Relacja z Serbii 

Hit és Féni 
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Relacja z Francji 

N 
asza 26-osobowa grupa 
wsiada do kilku samo-
chodów i wyrusza 

w drogę 9 listopada, po po-
łudniu. Większość to człon-
kowie wspólnoty „Cœur 
d'amour” („Serce Miłości”), jest 
też paru gości i oczywiście ojciec 
Germain, nasz kapelan. 
 

 Do hotelu St Yves w Chartres, 
który znajduje się blisko katedry, 
przybywamy o planowanej go-
dzinie. Znajdujemy przydzielony 
nam pokój, gdzie będziemy jeść, 
odbywać nasze spotkania oraz 
bawić się. 
 

 Akt pierwszy 
 Rozpakowywanie przywie-
zionych przez każdego rzeczy 
potrzebnych do pikniku. Pogoda 
jest… jesienna! 
 

 Akt drugi 
 Mini pociąg czeka na nas 
na placu katedralnym i pomaga 
nam uniknąć zmęczenia podczas 
zwiedzania zabytkowej części 
miasta, która została wyremon-
towana. Nasz przewodnik -
motorniczy udziela niezbędnych 

„Cœur 
d'amour” 

w 
Chartres 

wyjaśnień na temat mostów, 
starych domów, kościołów… 
Uspokaja nas, gdy dojeżdżamy 
do ulicy „Masakra”, gdzie stała 
dawna rzeźnia. Wszyscy jeste-
śmy zauroczeni tymi starymi 
ulicami o wymownych naz-
wach, łaźniami i nabrzeżami. 
Wszyscy byli zachwyceni tym 
spacerem. 

 

 Akt trzeci 
 Przyspieszamy, aby zdążyć 
na wizytę u mistrza wyrobów 
ze szkła w dolnej części miasta. 
Pracownicy są jak rodzina, 
a pochwalić się mogą zarówno 
dyplomami, jak i medalami 
„najlepszego pracownika 
we Francji”. Zdecydowanie są 

mistrzami wyrobów ze szkła 
w mieście, w którym katedra 
szczyci się swymi witrażami 
okiennymi i słynnym „Chartres 
blue” – najstarszym z gamy 
witraży niebieskich, jak i naj-
jaśniejszym – słowem: „wyjąt-
kowym”! 
 

 Akt czwarty 
 Powrót do hotelu na obiad 
i wieczorne atrakcje. Podczas 
gdy niektórzy przygotowują sto-
ły i poczęstunek, ojciec Germain 
pokazuje Alexandre i Danielowi, 
jak grać na bębnie djembe, inni 
tańczą ze wstęgami, a jeszcze 
inni ćwiczą zaplanowaną na wie-
czór pantomimę. Żywe obrazy 
zaczynają nabierać kształtu. Ale 
cicho sza! 
 

 Nadchodzi wieczór: pieśni 
uwielbienia, tańce ze wstęgami 
i pantomima o życiu Maryi 
Dziewicy składająca się z obra-
zów: Ewa i zakazany owoc; 
Zwiastowanie Maryi i nawie-
dzenie; Boże Narodzenie; 
wszyscy śpiewają Gloria; są 
anioły różnej wielkości; pro-
mienni pasterze machają wstę-
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gami! Jezus w wieku dwunastu 
lat znikający w świątyni w Jero-
zolimie, Jego powaga pośród 
znawców prawa, zaślubiny w Ka-
nie. Łatwo jest pokazać radość, 
gdy sam jesteś szczęśliwy! Jed-
nakże nadchodzą dni żałoby, 
Alexandre przedstawia pantomi-
mę ukrzyżowania, z Maryją 
rozpaczającą nad swoją stratą i 
głaszczącą Jego twarz. Kilka 
przejęzyczeń Odile’a, reżysera, 
który nazwał Maryję „Marion”, 
rozśmieszyło nas! Ostatnie sce-
nki to Zmartwychwstanie i 
Zesłanie Ducha Świętego z ogni-
stymi czepkami na głowach! 
 

 Na koniec pantomimy pieśni 
uwielbienia, pieśni maryjne, 
tańce…  
 

 Nasza wspólnota tego 
wieczoru była prawdziwym 
„sercem miłości”. 
 

 Ostatni akt 
 Po krótkiej nocy i dobrym 
śniadaniu nadszedł czas, aby u-
dać się do katedry na Mszę o 11 
rano z rozłożonym sztandarem. 
Parafia w Chartres dała nam 
odczuć, że jesteśmy bardzo mile 
widziani: zarezerwowane miej-
sca w pierwszym rzędzie, słowo 
powitalne księdza proboszcza, 
udział w procesji z darami. 
Katedra pokazuje swoją wspa-
niałość, a my z przyjemnością 
śpiewamy pieśń na Komunię i 
pieśń na zakończenie o Maryi. 
 

Tańce ze wstęgami 

Boże Narodzenie – Béatrice 
odtwarza postać Maryi 

Piosenka z pokazywaniem 

 Po Mszy nikomu się nie 
spieszy do wyjścia, każdy chło-
nie piękno katedry. Po obie-
dzie przewodnik opowie nam 
o niej; spotkanie było intere-
sujące dla wszystkich, z pros-
tym przekazem i możliwością 
zadawania pytań. 
 

 Ten weekend odciśnie swe 
piętno na każdym z nas. 
 

 Wracamy do naszych do-
mów i choć za oknami wciąż ta 
sama jesienna pogoda, w na-
szych sercach świeci słońce! 
 

Tekst: Christiane 
Zdjęcia: Régine  

Pieta z udziałem Marion jako 
Maryi 

Jezus idzie do Jerozolimy  
ze swoimi rodzicami 
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Świadectwo 

Dar odpowiedzialności 

D 
zisiaj moja odpowiedzialność jako 
koordynatora we wspólnocie Wiary 
i Światła „San Roberto” dobiega końca. 

Trzy piękne lata, intensywne, z wieloma chwilami 
radosnymi, ale także i bolesnymi. Poznałem trudy 
rozwijającej się wspólnoty, która wzrasta i starzeje 
się, a ja otrzymałem bogactwo i świetny prezent: 
prowadzenie jej. 
 Popełniałem błędy i wiele się nauczyłem, wciąż 
i wciąż, po 35 latach spędzonych w Wierze 
i Świetle. Słuchałem i podejmowałem decyzje. 
Przyjmowałem to z radością, wkładając całą moją 
miłość, nawet jeśli wszystko, co zrobiłem, nie 
zawsze przynosiło taki efekt, jakiego bym sobie 
życzył. Z tych lat zawsze będę miał w moim sercu 
wiele pięknych wspomnień, ale także tych ranią-
cych, które moja wspólnota dobrze zna i które ją 
podzieliły: przekazuję to wszystko temu, kto 
przyjdzie po mnie. Józefowi, który przyjmuje dziś 
to słodkie jarzmo i lekkie brzemię, życzę miłej 
podróży z nami wszystkimi. 
 Chcę też podziękować. Przede wszystkim 
dziękuję wspólnocie za powierzenie mi tego daru 
odpowiedzialności, podtrzymywanie w przyjaźni 
i zaufaniu, a także za wsparcie, które w Was 
miałem. 
 Na koniec i przede wszystkim pragnę podzię-
kować Panu. Z Nim czułem się silny, a On był 
blisko w trudnych dla mnie chwilach. 
 Alleluja i niech żyje wspólnota „San Roberto! ” 
 

Simone Cascino Milani 

  

Simone, od 35 lat członek Wiary i Światła we Włoszech, od dziś przestaje pełnić 
opowiedzialność koordynatora wspólnoty „San Roberto” („Św. Robert”) w Rzymie. 
Po trzech latach służby napisał na Facebooku przesłanie. Tak, zgoda na służbę 
w Wierze i Świetle jest naprawdę darem. 

Joseph and Simone 

https://www.facebook.com/simone.cascinomilani?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAZ5AZ2d9nCLFymdi8l-9vx54_kawUJ1GLBv42h-6Vd-q8FAa7QYy55SL4wIseOaZasdotVrQ9QnHe0&hc_ref=ARSA-I-sKB3WsC5lRYpeAI-FX4z-FSwxbw6KQIAaUEZ0yOa0p3wsXlWZOnQSeqJ6KvE&fref=nf
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Z 
okazji tych dwóch wielkich wydarzeń 
bp Marceau, biskup diecezji nicejskiej, 
przybył, aby odprawić Mszę św. 

Wspólnoty „Sainte Claire” („Św. Klara”) z Nicei 
i „Horeb” z Tulonu, a także przedstawiciele 
wspólnoty z Briançon spotkali się z naszą 
wspólnotą oraz miejscową wspólnotą L’Arche. 
Owocem tego wspaniałego przedsięwzięcia było 
piękne spotkanie wspólnot. Wielu wiernych 
przybyło, aby wesprzeć osoby niepełnosprawne, 
ich rodziców i przyjaciół, dzięki czemu mogli 
odkryć siłę braterstwa, miłość, która emanuje 
z naszej wspólnoty niesionej przez Ducha Świę-
tego. Wyszły one odmienione, z większym 
zrozumieniem niepełnosprawności i doświad-
czeniem wiary. 
 Niebo posłało nam trochę słońca, które 
pojawiło się właśnie w tym dniu, podczas gdy 
poprzednie i następne dni były bardzo deszczowe.  
 Dziękuję Jeanowi i Marie-Hélène za wprowa-
dzenie olśniewającego słońca w nasze serca tego 
dnia: za piosenki z pokazywaniem przy akom-
paniamencie marakasów, animowanie radosnej 
Mszy św. z piosenką na rozpoczęcie: Dzięki tobie, 
dzięki mnie, dzięki nam żyje wspólnota, bardziej 
aktualną niż kiedykolwiek! 
 François, zachęcony przez Thibault, który rozu-
mie go dobrze, zdołał wejść do kościoła i odnalazł 
się w tłumie, następnie otrzymał Ducha Świętego: 
co za chwila pełna duchowych emocji! 
 Domowe przekąski i spotkanie na zewnętrz 
pozwoliło poznać się. Posiłek był złożony z tego, 
co każdy przygotował i zakończony wspólnym 
odśpiewaniem „Sto lat!” naszej wspólnocie. 
Całość oświetlało wiele małych świeczek, które 
rozpaliły także nasze serca.  
 Było to popołudnie ubogacone wystąpieniami 
każdej ze wspólnot, które opowiadały swoją 

historię i śpiewały piosenki z pokazywaniem. 
Panowała atmosfera braterstwa i radości. Przed 
pożegnaniem odmówiliśmy modlitwę Wiary 
i Światła, która napełniła nas Duchem Świętym, 
Bożą miłością, która jednoczy nas wszystkich z tej 
wspaniałej międzynarodowej rodziny Wiary i 
Światła. Jeszcze raz dziękuję Jeanowi i Marie-
Hélène za stworzenie Wiary i Światła. Dziękuję 
biskupowi Marceau, dziękuję Wspólnocie Bło-
gosławieństw, która raz w miesiącu przyjmuje nas 
tak hojnie i serdecznie, naszym kapłanom, którzy 
odprawiają Mszę św. w intencji wspólnoty. 
 Dziękujemy wspólnotom „Sainte Claire”, 
„Horeb” i „L’Arche”. Kierujemy podziękowania 
do Joëla Arslaniana, naszego koordynatora pro-
wincji oraz jego żony; dziękuję Wam wszystkim, 
którzy przybyliście, by być z nami w tym pięknym 
dniu. 
 

Bernadette 
Koordynator wspólnoty 

Świadectwo 

Świętowanie we wspólnocie  
„Notre Dame de Valcuse” 

Niedziela 17 listopada 2019 r. była dniem pełnym blasku dla wspólnoty „Notre Dame 
de Valcuse” w Alpach Nadmorskich (Francja). Przeżylismy wtedy dwa znaczące 
wydarzenia: bierzmowanie François, młodego 22-letniego mężczyzny z niepełno-
sprawnością intelektualną oraz 30. rocznicę powstania wspólnoty. 
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Świadectwo 

N 
azywam się Johannes Karlsson. Mam 28 
lat i mieszkam z moją rodziną na farmie 
koni, która położona jest na północny 

wschód od Göteborga, nieco powyżej godzinę 
drogi od tego miasta. Należymy do wspólnoty 
Wiary i Światła. Co roku świętujemy Sylwestra 
razem z całą wspólnotą na naszej farmie. 
Czasami Wiara i Światło organizuje sesje 
formacyjne dla wszystkich szwedzkich wspólnot 
lub spotkania Rady Prowincji właśnie tutaj, u nas. 
 
 Lubię spacerować na łonie przyrody, obser-
wować zwierzęta i jeździć konno razem z moim 
asystentem.  
 
 Gdy skończyłem szkołę w wieku dwudziestu 
kilku lat, zastanawialiśmy się, co będę robił 
w przyszłości. Ponieważ w szkole bardzo lubiłem 
pracę w drewnie, chciałem ją kontynuować. 
Zaczęliśmy więc organizować warsztat stolarski 
na naszej farmie. Ale brakowało nam narzędzi. 
Niespodziewanie mój były nauczyciel muzyki 
szukał kupca na narzędzia ze swojej w pełni 
wyposażonej pracowni stolarskiej. Mój nauczy-
ciel był uszczęśliwiony faktem, że może nam je 
sprzedać. 
 
 Teraz razem z moim asystentem Danielem 
wykonujemy stołki do modlitwy, drewniane 
świeczniki, kuchenne deski do krojenia i wiele 
innych przedmiotów. Sprzedajemy je na różne 
sposoby, ale przeważnie poprzez przekazywanie 
informacji z ust to ust i w czasie letniego obozu 
Wiary i Światła. Naprawdę uszczęśliwia mnie to, 

„Drewno i Światło” 

że zarobione pieniądze mogę wysyłać moim 
przyjaciołom z Bangladeszu. Jednym z nich jest 
Munna, mam jego zdjęcie. 
 
 Nasz mały warsztat stolarski nazywa się 
„Drewno i Światło”. 
 

Johannes 

Johannes Karlsson, członek wspólnoty Wiara i Światło „Floby” z Veddholmen w 
południowo-zachodniej Szwecji, napisał, aby opowiedzieć nam, co lubi: spacery na 
łonie natury, jazdę konno... i swoją pracę stolarza.  
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Świadectwo 

Spotkanie  
z Imadem 
Saleemem  

 

(„Love and Joy” - 
„Miłość i Radość”)  

 

W 
e wtorek 26 listopada Imad Saleem, 
założyciel ruchu „Love and Joy” („Mi-
łość i Radość”), podczas wizyty w Pary-

żu odwiedził także Międzynarodowy Sekretariat 
Wiary i Światła. W asyście tłumaczki Nadii, peda-
goga specjalnego, pracującej pod Paryżem, 
spotkaliśmy się z nim razem z Corinne i spędzi-
liśmy dobrą godzinę dzieląc się i zawiązując silne 
więzi. 
 Ruch „Love and Joy” narodził się w Iraku 
po wojnie z Iranem na początku lat 90. Imad 
służył w armii przez 10 lat i miał dużo czasu 
na refleksję i modlitwę; pewnego dnia miał takie 
przeczucie, że najsłabsze osoby mogą dać innym 
znacznie więcej niż same dostają. Po rozmowie 
ze swoim kierownikiem duchowym zaczął przeko-
nywać rodziców, że ich dzieci nie powinny być 
ukrywane, i tak z pomocą Kościoła chaldejsko-
asyryjskiego narodziła się „Miłość i Radość”. Jest 
ona bardzo podobna do wspólnoty Wiary i Świat-
ła; mówi się tu o „trójcy”: osoby z niepełno-
sprawnością intelektualną, ich rodziny i nauczy-
ciele. Pojęcie „trójcy” jest powiązane z Trójcą 
Świętą. Jean Vanier pojechał do Iraku, aby spot-
kać się z nimi, ale nie chciał łączyć ich z Wiarą 
i Światłem lub l'Arche, lecz aby mogli zachować 
własną tożsamość i duchowość. 
 Przed tragicznymi wydarzeniami z 2014 roku 
w kraju było prawie 40 wspólnot, teraz istnieje 
zaledwie kilka, ponieważ liczba chrześcijan spadła 
z 300 000 do 3 000! Wiele osób wyemigrowało 

do USA, Australii, Libanu, irackiego Kurdystanu… 
i wspólnoty „Love and Joy” narodziły się w wielu 
miejscach: w Stanach Zjednoczonych (San Diego, 
Michigan), w Szwecji, a Imad wyruszył w podróż, 
by spotkać się z tymi wspólnotami, dzięki czemu 
odwiedził też Francję. 
 Obydwa ruchy mają wiele wspólnego i wspól-
noty, które powstały w diasporze irackiej, byłyby 
szczęśliwe, gdyby mogły spotykać się ze wspólno-
tami Wiary i Światła, na przykład z okazji Święta 
Światła.  
 Pamiętam, że Mirna została zaproszona 
do wzięcia udziału w dużym spotkaniu w Qa-
raqosh w 2011 roku. Po powrocie opowiedziała 
mi, jak trudne jest życie w tym rozległym kraju 
i na jak wielką odwagę musiało zdobyć się 350 
uczestników, aby przemierzyć cały kraj, w którym 
i tak było bardzo niebezpiecznie (niecały rok po 
ataku na katedrę w Bagdadzie).  
 Ważne jest to, aby kontynuować i umacniać 
więzi z naszymi przyjaciółmi z „Love and Joy”. Ich 
wiara jest tak silna, że mogą oni dzielić się nią 
z nami. Potrzebują spotkań z przyjaciółmi, któ-
rych wiara (i światło) może ich pocieszyć, ponie-
waż to, co widzą oni w krajach zachodnich, gdzie 
udało im się znaleźć schronienie, nie napawa 
entuzjazmem, ale skłania ich raczej do pozostania 
w swoich wspólnotach… Mamy tak wiele do 
ofiarowania sobie nawzajem! 
 

Ghislain du Chéné 

Imad i Nadia w Sekretariacie Międzynarodowym  
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Świadectwo 

Saga „Drogowskazów” 
Dzięki krótkiemu pokazowi slajdów z Sekretariatu Międzynarodowego możecie lepiej 
zrozumieć, co tutaj robimy. Wysyłanie „Drogowskazów”, nadzorowane od 10 lat 
przez Céline, to wielkie wyzwanie. Prawie każdy pakiet wysyłkowy jest inny, niektóre 
prowincje korzystają z okazji i zamawiają też inne dokumenty. W tym roku prze-
żyłyśmy przygodę godną thrillera… 

C o roku w Międzynarodowym Sekretariacie 
Wiary i Światła w czasie lata przygo-
towujemy i wysyłamy do każdej prowincji 

„Drogowskazy”. W tym roku nie obyło się 
bez przygód.  
 Z reguły paczki do wysyłki przygotowujemy 
online, ale tego lata strona internetowa była 
w trakcie zmian technicznych i z tego powodu nie 
mogłyśmy wysłać paczek poza Europę…a było to 
18 dużych pakunków z 500 egzemplarzami 
„Drogowskazów”. Co mamy zrobić na kilka tygod-
ni przed czasem, w którym „Drogowskazy” 
powinny trafić do prowincji? Utknęłyśmy… 
 Po zgłoszeniu problemu doradca z poczty 
zaproponował nam specjalną umowę, na mocy 
której paczki byłyby ofrankowane* przez jeden 
z ich działów. Uff! Wybrałyśmy tę opcję dla wszys-
tkich paczek do Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. 
Spokojnie przygotowałyśmy wszystkie paczki, 
wypełniając ręcznie formularze z adresatami i ad-
resami. Przedstawiciel D-Day przybył, 5000 
broszur w języku francuskim, angielskim i hisz-
pańskim do czterech zakątków świata zostało 
załadowanych. Misja zakończona sukcesem! 
Prawie… 
 Następnego dnia zadzwonił kierownik urzędu 
pocztowego, który poinformował nas, że paczki 
zniknęły, nie zostały zarejestrowane ani ofranko-
wane i prawdopodobnie zostały zabrane bezpo-
średnio na lotnisko Rossy…Nie jest możliwe 
śledzenie ich dalszych losów. Jak to się stało? 
W ośrodkach pośredniczących, przez które prze-
chodzą paczki zanim trafią na lotnisko Rossy, 
też nikt nic nie wiedział. W jaki sposób zostały 
wysłane? Czy trafią we właściwe miejsca? 
W jakim stanie? 

 We wrześniu ponownie zadzwoniłam na pocz-
tę. Niestety nadal nikt nic nie wiedział. Jest im 
bardzo przykro… Co robić? Skontaktowałyśmy się 
z prowincjami. Do kilku jeszcze nic nie doszło, 
ale ku naszemu zaskoczeniu do większości 
przesyłki dotarły, choć czasem niewłaściwe…Ta, 
która miała trafić na Rodrigues, przybyła do Po-
łudniowej Afryki, z kolei ta przeznaczona dla Afry-
ki dotarła dopiero w połowie października! 
Ku naszej radości paczki stopniowo przybywały, 
otrzymywałyśmy coraz więcej pozytywnych odpo-
wiedzi. Pod koniec września wszystkie paczki 
cudem dotarły, z wyjątkiem trzech krajów, do któ-
rych zaraz ponownie je wysłałam. 
 Do dziś pozostaje jeszcze jedna tajemnica: 
w początkach października do Sekretariatu 
wróciła paczka z „Drogowskazami”, która miała 
trafić do Beninu, ale jednocześnie koordynator 
Beninu potwierdził, że dostali 25 egzemplarzy, 
które zamawiali… Panie, jesteś wielki! 
 

Céline Doudelle 

 

*ofrankować - uiścić z góry opłatę za przesyłkę pocz-
tową lub bagaż [przyp. red. pol. wersji] 
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 Marzenie Piotra 
 Kiedy Jezus przybył do Jerozolimy na małym 
osiołku, ludzie z gałązkami palmowymi wyszli 
Mu na spotkanie. Wołali: Hosanna! Błogosła-
wiony, który przychodzi w imię Pańskie oraz Król 
Izraela! (J 12,13). Piotr był niedaleko od Niego 
i promieniował radością. Był wśród tych, którzy 
wysławiali Jezusa pełni podziwu. Musiał myśleć, 
że nastał czas, w którym Jezus odbuduje 
królestwo Izraela. A potem, jeśli potrzebował 
kogoś, kto zasiądzie po Jego prawicy, to czyż to 
nie do Piotra powiedział Jezus, że da mu klucze 
królestwa? (por. Mt 16,19)  
 

 Pytania o Jezusa 
 Ale Piotr szybko spuścił z tonu i zaczął sta-
wiać sobie pytania, wiele pytań na temat Jezusa. 
Zaczęło się to wieczorem, podczas Ostatniej 
Wieczerzy, kiedy Jezus wstał i zaczął umywać 
nogi swoim uczniom! Piotr już niczego nie 
rozumiał: przyszły Król Izraela zachowywał się 
jak niewolnik? Odmówił umycia nóg i zaczął 
przekonywać Jezusa do czegoś innego, myśląc 
o Jego chrzcie: Umyj mnie całego, głowę, ręce, 
nogi, tak jak zrobił to dla Ciebie Jan Chrzciciel 
w Jordanie!  
 Potem zaś, po długim czasie modlitwy 
w ogrodzie Getsemani (zbyt długim, aż Piotr 
i jego towarzysze posnęli), miało miejsce 
pojmanie Jezusa i zaprowadzenie Go do pałacu 
arcykapłana. Piotr był zagubiony! Kiedy spytano 
go, czy zna Jezusa, odpowiedział: Nie, nie znam 
Go, co znaczyło raczej: Myślałem, że Go znam, 
ale musiałem się mylić.  
 

 Wszystko runęło 
 Piotra nie było pod krzyżem, poszedł płakać, 
tak wielki był jego żal. Wszystko runęło... 
A potem, trzeciego dnia, gdy przybiegła doń 
Maria Magdalena, aby powiedzieć, że Jezusa już 
nie ma w grobie, Piotr i Jan biegiem udali się 

Zamyślenie 
 

Pascha albo chrzest Piotra 

tam. Piotr wszedł do grobu i był zakłopotany 
na widok starannie złożonych płócien. Jan musiał 
wytłumaczyć mu, co się stało: przecież On nam to 
wyjaśniał! 
 

 To jest Pan!  
 Kilka dni później wszyscy powrócili do nor-
malnego życia i rybacy znowu udali się na połów 
na Jeziorze Tyberiadzkim. Pewnego ranka, 
po nieudanym nocnym połowie, pewien człowiek 
zawołał ich stojąc na brzegu, na którym zdawał 
się przyrządzać coś do jedzenia. To jest Pan! – 
zawołał Jan. Piotr szybko się ubrał i pierwszy 
rzucił się do wody, aby dotrzeć do Jezusa. Ta 
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kąpiel była odpowiedzią na jego pragnienie 
przyjęcia chrztu, ale ten chrzest nie był chrztem 
Jana, lecz tym, o którym mówił Jezus: Chrzest 
mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to 
stanie (Łk 12,50). Piotr przywdział wtedy białą 
szatę (czyż mogła ona być innego koloru?), 
a Jezus powierzył mu swoją misję. Warunkiem tej 
misji było tylko jedno: miłować, miłować, 
miłować aż do końca!  
 

 Nasza misja 
 Nam też powierzona jest misja i do jej 
wypełnienia niepotrzebne są egzaminy. Mamy 
miłować aż do końca. Rodzice mogą powiedzieć 
do swoich dorosłych dzieci: bardzo was 
kochaliśmy i pomagaliśmy wam wzrastać, 
by doprowadzić was tu, gdzie dziś jesteście; teraz 
z kolei to wy macie nas kochać, tak jak my was 
kochaliśmy. Stajemy się słabsi, delikatniejsi, 
liczymy na to, że będziecie miłować nas do końca. 
Nie dajcie się zwieść temu, co zewnętrzne, 
co będzie mogło was przestraszyć, ale pamię-
tajcie, że to zawsze nas będziecie mieli 
przed sobą. 
 W naszych wspólnotach Wiary i Światła często 
słyszymy, jak osoba z upośledzeniem umysłowym 
mówi do nowego członka: czy mnie kochasz, 
co oznacza: czy kochasz mnie takim jakim jestem? 
Pomimo mego wyglądu, pomimo moich krzyków, 
pomimo mojego milczenia, pomimo WSZYSTKO? 
Czy będziesz miłował mnie do końca? Nie tylko 
wtedy, gdy będę miły, nie tylko na spotkaniu, 
ale także czy będziesz mi dawał dowody przyjaźni 
pomiędzy spotkaniami? Moja przyjaźń jest 
wymagająca, ale jest ona pełna! 
 

 Miłować do końca 
 Taka miłość aż do końca jest jak odnowienie 
naszego chrztu, jeśli zapomnieliśmy o tym, że jes-
teśmy powołani do bycia kapłanami, prorokami 
i królami! Nie królami w takim sensie, w jakim 
rozumiał to Piotr, na pewno nie zostaniemy 
wezwani do zasiadania po prawicy Króla 
niebieskiego, są tacy, dla których te miejsca są 
zarezerwowane. Jednak nasi przyjaciele z Wiary 
i Światła będą mogli z pewnością zaprosić nas 

do miejsca w najważniejszym sektorze! 
 Droga, jaką przebył Piotr od Niedzieli 
Palmowej, aż do brzegów Jeziora Tyberiadzkiego, 
jest także drogą dla nas wszystkich. Nie 
zniechęcajmy się i powiedzmy, tak jak powie-
działa mi Julia pewnego wielkopiątkowego 
wieczoru, po tym jak płakała w czasie czytania 
Męki Pańskiej (miała jednak piękny uśmiech, 
gdy mi to mówiła): To już skończone, teraz Jezus 
może powstać z martwych! Słuchając Julii, 
możemy zrozumieć, co znaczy miłować aż do koń-
ca i wtedy wszystko jest dozwolone, nawet śpiew 
Alleluja w Wielki Piątek, tak jak śpiewali w 1971 
roku pielgrzymi w Lourdes! 

Ghislain du Chéné 

Czy będziesz kochać mnie  
mimo wszystko?  

Czy będziesz kochać mnie  
do końca? 

Czy kochasz mnie takiego jakim jestem? 
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❖Album rodzinny❖  

Pietra Vetro.  
Serdecznie dziękujemy obu pa-
nom. 
 

 
 

Wieści z Polski 
W Warszawie powstała wspól-
nota z małymi dziećmi.  
A w Białymstoku wspólno-
ta ,,Mateusz” rozrosła się i mu-
siała się podzielić. 
  
  
 
 

Wieści z Cypru 
Na Cyprze powstała nowa 
wspólnota. Nazywa się ,,Na-
dzieja”. Jest to trzecia 
wspólnota na wyspie. 
  
 

 
Smutna wiadomość z prowin-

cji „Wielka Brytania-Połud-
nie” 

Informuję ze smutkiem, iż 
wspólnota z Keithley podjęła 
łamiącą serce decyzję o opusz-
czeniu Wiary i Światła. Mieli 
oni problemy w poprzednich 
latach i postanowili, że nad-
szedł czas, aby przestać się 
spotykać. Pamiętajcie o nich w 
modlitwie.  

Karen Donan 
Koordynator prowincji 

  
 

Konkurs z okazji 50-lecia 
Na spotkaniu 24 listopada 
ogłosiliśmy w naszej wspól-
nocie konkurs na logo oraz 
temat 50-lecia Wiary i Światła. 
W parach, wyposażeni w pędz-
le do malowania i duże kartony 
papieru, spędziliśmy cudowny 
czas. Na koniec wszyscy zebra-

Co nowego we Włoszech 
 

Don Piero Milani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Prowincja „Seas and Volcano-
es” („Morza i Wulkany”; Włochy 
Południowe) informuje z radoś-
cią: mamy nowego kapelana. To 
ks. Piero Milani, wikariusz z San-
ta Maria de Piedigrotta w Nea-
polu. Ks. Piero ma 49 lat, zna 
Wiarę i Światło od wielu lat 
i bardzo kocha osoby z niepełno-
sprawnością oraz nasze wspól-
noty. Poprosiliśmy go, aby 
towarzyszył naszej prowincji. 
Obecnie tylko zdalnie, ale 
wkrótce - mamy nadzieję - oso-
biście. 

Rada prowincji 
 

Fabio Bronzini 

  

Ponownie z Włoch, lecz zmienia-
my prowincję: „Kimata” (Włochy 
Środkowe, Cypr, Grecja i Alba-
nia) wybrała nowego koordyna-
tora prowincji. Fabio zastąpi 

liśmy się, by wykonać piękny 
gest… umyliśmy sobie nawzajem 
dłonie (pokryte farbą), po czym 
pobłogosławiliśmy siebie naw-
zajem: Kocham Cię takim jakim 
jesteś, błogosławię Cię i chcę Ci 
służyć!  
Rozważanie tematu było okazją 
do przypomnienia sobie historii 
naszego Ruchu i do burzy 
mózgów na temat przyszło-
ści… ,,Jezus drogą do przysz-
łości”… 

Clémentine  
Wspólnota „Mały Książę”, Paryż 

 
 

Do ekipy tworzącej 
Drogowskazy 2019-2020 

Jesteśmy bardzo zadowoleni 
z tegorocznych Drogowskazów. 

Słyszę same entuzjastyczne 
świadectwa od wszystkich z Ho-
landii. A nie zawsze tak jest… 
Są bardzo praktyczne, dające się 
zastosować, z niespodziewany-
mi zwrotami akcji… Szczególnie 
lubimy pedagogikę Ketta. Na o-
statnim spotkaniu nie było tego 
elementu, więc nasz kapelan 
wymyślił go, tak bardzo nam się 
to podoba! 
Niech Wam Bóg błogosławi.  

Hetty Gommans, Holandia 
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 David Meza 

Kochana rodzino Wiary i Świa-
tła, nasz drogi David ze wspól-
noty „Our Lady of Joy” (,,Nasza 
Pani Radości”) w Peru odszedł 
na spotkanie z Bogiem Ojcem, 
jednak pozostaje z nami po-
przez uśmiech, pokój i głęboką 
miłość do Wiary i Światła.  
Od Davida nauczyłam się, 
że można kochać w ciszy oraz 
że uśmiech jest uniwersalnym 
językiem. Dziękuję Hectorowi 
i Angelice, jego bardzo kocha-
jącym rodzicom, za to, że dali 
nam Davida, swojego jedynego 
syna. Niech jego nieskończona 
czułość i siła rozjaśniają nasze 
życie i życie naszych wspólnot. 
David, zawsze będziemy Cię 
kochać i na zawsze pozosta-
niesz w naszych sercach. 
  

Elvira Gomero, Peru 
Wicekoordynator prowincji 

 

 
 

Aliette Défossés 
Dowiedziałam się o śmierci 
Aliette, która zmarła w wieku 
82 lat. Aliette przez długi czas 
była bardzo zaangażowana 

 
Biskup Janos Székely  

 
 
Ksiądz Janos, były kapelan 
wspólnoty ,,Bławatek” z Buda-
pesztu (Węgry), został miano-
wany biskupem Szombathely. 
Lista kapelanów mianowanych 
biskupami liczy już 22! 

  
 

Ojciec Jean Gasenge 

  
Z przykrością informuję o śmier-
ci ojca Jeana Gasenge Berchmas 
(jezuity), który zmarł 20 listopa-
da 2019 roku. Był pierwszym, 
który powitał Marie-Hélène Ma-
thieu w Rwandzie, a także bar-
dzo pomagał nam w Wierze i 
Świetle jako kapelan od samego 
początku. Niech Jego dusza 
spoczywa w pokoju. 
  

Godeberthe Mukagasana 
Koordynator prowincji „Afryka 

Wschodnia” 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

w Wiarę i Światło oraz w pro-
wincję „Francja Centralna.” 
Mama Emmanuela, który jest 
osobą z niepełnosprawnością, 
była koordynatorką wspólnoty 
oraz miała pewne obowiązki 
w Radzie prowincji. Byłyśmy 
w bliskich relacjach; miałyśmy 
to samo nazwisko i z pewnością 
byłyśmy kuzynkami! Poznałyś-
my się dawno temu w trakcie 
sesji formacyjnej dla koordy-
natorów wspólnot w Paryżu.  

Agathe Desfossés  
Rimbault-Joffard 

 
 

  

Guy Dumas 

Były skarbnik prowincji „Kanada
-Wschód”, Guy Dumas, połączył 
się z Ojcem w Niebie 6 grudnia. 
Tutaj, w Sekretariacie Między-
narodowym, doceniałyśmy jego 
dyspozycyjność oraz dobroć. 
Przekazujemy nasze kondolen-
cje jego rodzinie i przyjaciołom. 



32 

 

Inna rodzina mówi: Nasza córka często powtarza 
„Mamo, jestem taka szczęśliwa, że żyję! Chcę 
dziękować Bogu za to, że mogę stać, gdy pomaga 
mi mój asystent!”  
 Płyniemy razem w tej samej łodzi. Możemy 
powiedzieć, że to Jezus jest łodzią, ponieważ 
Biblia mówi, że to w Nim żyjemy, poruszamy się 
i jesteśmy. Mówi, że jeśli my pozostaniemy 
w Nim, to On pozostanie w nas. Obraz łodzi 
na logo Wiary i Światła przypomina nam, że Jezus 
jest Drogą, Prawdą i Życiem.  
 

Anne-Mette Pleijel Johnsson 
 
Książka w języku angielskim będzie wkrótce dostępna 

w formacie pdf w Sekretariacie Międzynarodowym. 

Droga, prawda i łódź 
 

 W Szwecji, Norwegii i Danii napisaliśmy książ-
kę o Wierze i Świetle. Przedstawia ona historię 
powstania Ruchu, prezentuje Jeana Vaniera i jego 
naukę oraz zawiera kilka świadectw, czym jest 
Wiara i Światło dla członków wspólnot. 
 Książka mówi również o tym, co robimy 
podczas naszych spotkań i jak wyglądają nasze 
pantomimy: w Wierze i Świetle przedstawienie to 
nie jest tylko akt – my bierzemy udział w tej 
historii, żyjemy tym, gramy i doświadczamy tej 
całej historii. Oto coś, czego nie możemy znaleźć 
w zwyczajnych zgromadzeniach, w których ludzi 
często hamuje lęk przed porównaniem i nie-
śmiałość. Tutaj możemy ściągnąć nasze maski i 
na nowo stać się dziećmi.  
 Kilku przyjaciół ze wspólnoty podzieliło się 
swoim świadectwem i doświadczeniem. To his-
torie o tym, jak cenne są relacje z osobami 
niepełnosprawnymi, które czasem dotykają ciszy, 
a czasem wiążą się ze śmiesznymi sytuacjami. Są 
to refleksje o tym, jak wiele możemy nauczyć się 
od naszych niepełnosprawnych przyjaciół. Są oni 
często zależni od osób, które ich otaczają i w ten 
sam sposób my jesteśmy zupełnie zależni od Bo-
ga, chcąc żyć jako Jego dzieci.  
 W książce znajdują się również świadectwa 
osób z niepełnosprawnością. Jedna dziewczyna 
z Danii mówi: Kiedy jestem w Wierze i Świetle 
zapominam na chwilę o wszystkich trudnościach 
i problemach. Tutaj jestem po prostu sobą i inni 
też mnie tak postrzegają. Czuję się tutaj wolna 
i „normalna”.  
 Cztery rodziny opowiedziały o swoim doś-
wiadczeniu życia z niepełnosprawnymi dziećmi. 
Mówią o trudnościach, z jakimi się spotkali, 
ale również o tym, że czują się błogosławieni 
ze względu na dzieci, które mają wyjątkową 
i naturalną relację z Bogiem. 
 Jedna rodzina mówi: Dziś możemy świadczyć 
o tym, że jest on dla nas niezwykłym darem. 
Przypomina nam o tym, co jest istotne w życiu. 

Czytaj, pisz,  
dawaj świadectwo 

Pomysł na 2021 rok! 
 

Może także i Ty opowiesz o życiu Wiary 
i Światła w Twojej prowincji? To może być 
świetne narzędzie do zaprezentowania się 
z okazji naszego 50-lecia... 
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Terminarz międzynarodowy 

 

Solidarność międzynarodowa 
 

Serdecznie dziękujemy prowincjom, które przesłały składki za 2019 rok. 
Zbiórka darowizn, którą przeprowadziliśmy w grudniu pozwoliła uzyskać 15 220 €. 
 

Bardzo serdecznie dziękujemy również naszym darczyńcom za ich wierność i hojność. 
Nasi darczyńcy są prawie wyłącznie Francuzami. Dlaczego nie mamy ofiarodawców  
z innych krajów? 
 

Jeśli każdy z Was przesłałby nam nazwiska i adresy osób, które znają i kochają Wiarę i 
Światło lub członków Waszych rodzin, którzy mogliby nam pomóc finansowo, pozwoliłoby 
to nam zwiększyć solidarność międzynarodową i lepiej wspierać wszystkie projekty, które 
tego potrzebują.  
 

Komisja międzynarodowa pracuje i jest do Twojej dyspozycji. Jest otwarta na dyskusję i 
gotowa na przyjęcie wszelkich sugestii, pomysłów. Możesz napisać do Guénaël Reynaud, 
odpowiedzialnej za finanse w Sekretariacie Międzynarodowym: 
greynaud-fli@orange.fr- Tel. + 33 1 53 69 44 30. 

 

A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze  
pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki. (2 Kor 9, 8)  

 
• 7 marca: Rada Prowincji „Danube” („Naddunajskiej”; Węgry, Rumunia, Serbia), Budapeszt, Węgry  
• 8 marca: Rada Prowincji „Luzitana”, Folgosa, Portugalia  
• 13-18 marca: Spotkanie Międzynarodowego Zespołu Koordynacyjnego oraz Rady Zarządzającej, King 

Mariout, Egipt (przełożone na październik)  
• 14-15 marca: Rada Prowincji „Campo Belo” („Piękne pole”; Brazylia Centralna), Belo Horizonte 
• 14 marca: Rada Prowincji „Francja Północna”, Damery  
• 18 marca: Rada Prowincji „Francja Wschodnia”, Nancy 
• 27-29 marca: sesja formacyjna wspólnot z Norwegii, Solestra 
• 28 marca-29 marca: spotkanie prowincji „France Rhône Azur” („Francja, Wybrzeże Rodanu”), 

Vénasque  
• 28 marca: Rada Prowincji „Jésus, Light of the Andes” („Jezus, Światło Andów”; Chile, Kolumbia, Ek-

wador, Peru), Lima, Peru 
• 25 kwietnia: sesja formacyjna dla wspólnot z prowincji „Jésus, Light of the Andes”  
• 25 kwietnia: Rada Prowincji „Kanada Wschodnia”, Montreal  
• 3 May: Święto Światła dla wspólnot z prowincji „Kanada Wschodnia”, Laval 
• 8-10 maja: Zgromadzenie Prowicji „Northern Lights” („Zorza Polarna”; Dania, Estonia, Norwegia, 

Szwecja) Haslev, Dania  
• 15-17 maja: rekolekcje prowincji „Rainbow” („Tęcza”), Ale-et-Auffe, Belgia  
• 22-24 maja: Rada Prowincji „Northern Lights”, Vaddholmen, Szwecja 
 

mailto:greynaud-fli@orange.fr
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List Marie-Hélène 

 

Wielka Sobota w naszym życiu 

K 
ażdy z nas z pewnością przeżywał 
w swoim życiu takie dni, kiedy wszystko 
wydawało się skończone. Zniknął hory-

zont. Droga kończy się ślepym zaułkiem. Złamana 
kariera, porzucenie lub śmierć kochanej osoby, 
zapowiedź niepełnosprawności małego dziecka, 
nad którym opieki nie potrafimy się podjąć, 
wypadek powodujący paraliż. Czasem nagłe 
wydarzenie powoduje beznadzieję. Czasem 
przychodzi ona z powodu zbyt trudnej sytuacji, 
z powodu stresu, który towarzyszy ciągłemu 
wewnętrznemu niezadowoleniu. Czujesz się 
nieskończenie „nędzny” i nie wiesz, jak z tego 
wyjść. To wszystko powoduje uczucie porażki i 
życie traci swój sens. 

W Wielki Piątek wieczorem apostołowie 
nie oczekują już niczego. Jezus został zdjęty 
z Krzyża, Jego ciało złożono w grobie, który 
zamknięto kamieniem. Wszystko skończone. 
Apostołowie są wstrząśnięci, przygnieceni smut-
kiem i wstydem. Wszystko odbyło się tak szybko. 
Zaledwie sześć dni temu wiwatowano radośnie 
na cześć Jezusa. Jeszcze przedwczoraj, w wigilię 
Wielkiego Czwartku, był On obecny wśród swoich 
uczniów, pełen powagi i smutku. Nigdy przedtem 
Jezus nie wydawał się im tak bliski, tak kochający 
w swych słowach i w swych gestach. „Trwajcie 
we Mnie tak, jak Ja w was…”(J 15, 4). 

Z nieskończoną czułością umył On nogi 
każdemu z nich. Podczas wieczerzy dał im swoje 
Ciało i swoją Krew, aby być z nimi wszystkimi i 
z każdym z nich w nieustannej komunii. 

Wszystko się skończyło. Judasz, ich przy-
jaciel, powiesił się. Piotr się wyparł. Przeszłość 
jest straszna, a przyszłość podobna.  

A jednak, w tajemniczy sposób, ta Wielka 
Sobota, która powinna być jedynie dniem żałoby 
i bólu, pozostawia miejsce dla ciszy i nadziei. Tym 
miejscem jest serce Maryi. Pozostaje Ona w głę-
bokim bólu. Widziała swojego Syna wyszydza-
nego, znieważanego, skazanego na śmierć, przy-
kutego do krzyża. Na śmierć tym straszniejszą, 
że Jezus został opuszczony przez swoich 
przyjaciół i umarł z powodu okrucieństwa i 
nienawiści ludzi. Włócznia, która przebiła serce 
Jezusa, Jej ukochanego Syna, przebiła także serce 
Maryi. 
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Już nie ma  
ostatecznej samotności. 

Nie ma już krzyża  
bez poranka Zmartwychwstania. 

 

Nie rozumie Ona tego, co się stało. Nie 
wie Ona także, co zdarzy się później. Ale ani 
na moment Jej wiara się nie zachwiała. Tak, Jej 
Syn jest Synem Boga. Tak, świat jest zbawiony. 
W tę Wielką Sobotę w sercu Maryi schroniła się 
nadzieja całego świata. Przeżywając ogromny ból, 
Maryja nie zamyka się w sobie. Ona jedynie chce 
żyć chwilą obecną, w niezwykłej komunii z Je-
zusem. 

Wczoraj, tuż przed swoją śmiercią, Jezus 
powierzył Jej misję: być odtąd matką dla Jana. 
„Oto syn Twój” (J 19, 26). Ewangelia mówi nam, 
że od tej chwili uczeń wziął Ją do siebie. 
Zapominając o sobie Maryja będzie pocieszać 
Jana. Nie widzę, aby Jan i Maryja pogrążyli się 
w długiej rozmowie. Pocieszać, to być z tym, kto 
jest sam, w rozpaczy. 
 Bez wątpienia Maryja skłoniła Jana, aby dołą-
czył do Piotra i innych apostołów, bardzo 
zatrwożonych. Można tak przypuszczać, ponieważ 
w poranek wielkanocny widzimy Piotra i Jana 
razem biegnących do grobu. Przed pustym 
grobem Jan, przygotowany dzięki wierze Maryi, 
„gdy zobaczył, uwierzył” (J 20, 8). 

Kiedy przeżywamy dni takie jak w wieczór 
Wielkiego Piątku, gdy ciemności ogarniają nasze 
życie – być może powinniśmy ośmielić się 
na prosty gest Jana: wziąć Maryję do siebie, to 
znaczy do naszego serca. 

Nawet jeśli nie mamy w zwyczaju modlić 
się, nawet gdy nasza wiara jest nadwątlona 
przez okoliczności zbyt trudne i niezrozumiałe, 
możemy przynajmniej poprosić Maryję o pomoc; 
święty Bernard zapewnia nas: „Nigdy nie słyszano, 
aby Maryja opuściła tego, kto się do Niej ucieka”. 

 
Maryja jest wszechobecna, wszech-

ogarniająca miłością, wszechmogąca. Ona pomaga 

nam wyjść z przeszłości, która nas niszczy 
i wyzwala nas z przyszłości, która nas niepokoi. 
Ona bierze nas za rękę, abyśmy mogli żyć chwilą 
obecną, w miłości. Krok po kroku. Ona pomaga 
nam ponownie odnaleźć Jezusa, który jest drogą. 
Ona prowadzi nas do tych, którzy także są 
zranieni i którzy potrzebują naszej czułości 
albo do innych, którzy mogą nam pomóc odnaleźć 
sens naszego życia.  
 Od czasu pierwszej Wielkanocy wiemy dzięki 
wierze, że w naszym życiu już nigdy nie ma 
totalnej tragedii, ostatecznej samotności, że nie 
ma już krzyża bez poranka Zmartwychwstania. 
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Czy będziesz mnie  
kochać pomimo wszystko? 

 
 
 

Czy będziesz mnie  
kochać do końca? 


