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T 
o wydanie jest pełne doniesień o różnych 
wydarzeniach, które miały miejsce na 
całym świecie: na Madagaskarze, 

  

w Egipcie, na Węgrzech, w Kolumbii i w Nowej
Zelandii. Nasze 1500 wspólnot jest rozrzuco-
nych po całym świecie i miałem trochę frajdy 
licząc ich gęstość. Średnio przypada jedna 
wspólnota na 100 tys. km. kwadratowych (nie 
włączając mórz i oceanów)! Jeśli chcemy, by 
nasze wspólnoty się wzajemnie znały,
spotykały i brały udział we wspólnych 
przedsięwzięciach, tzn. że jeszcze długa 
droga przed nami...

 

 
 “Wiara i Światło jest ruchem wspólnoto-
wym”. Tak brzmią pierwsze słowa naszej Karty, 
która mówi prawie wyłącznie o wspólnotach. 
Jednakże, by te "atomy" mogły stać się 
"cząsteczkami", musimy stworzyć połączenia

Od redakcji

między nimi, i to jest wspaniała misja prowincji! 
Opiekować się wspólnotami, by stały się pięknymi, 
świetlanymi, promieniującymi misjonarzami! 
Każdy z pięćdziesięciu dwóch koordynatorów 
prowincji, razem ze wspierającą go Radą, 
jest tutaj, by działać jako przekaźnik pomiędzy 
wspólnotami a ruchem! Czasopismo "Żagle na 
maszt!" jest jedną z metod zastosowanych do 
przekazania ludziom wszystkich cudownych rzeczy,
które się dzieją praktycznie wszędzie, by pomóc 
członkom wspólnot i przyjaciołom Wiary i Światła 
lepiej zrozumieć co może uczynić solidarność oraz 
by dostarczyć możliwości tym, którzy chcą się 
podzielić nowinami z Wiary i Światła!

 
 

W każdej radzie prowincji jest jest kilka osób, 
włączając w to koordynatorów prowincji, których 
główną misją jest towarzyszenie wspólnotom.

Pójdźcie za mną,
a uczynię Was rybakami ludzi

Ghislain du Chéné 
Koordynator międzynarodowy

Rybacy, Delta Mekongu (Wietnam) 
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Jeden z artykułów w tym wydaniu jest napisany 
przez jednego z vice-koordynatorów, który 
pisze o sobie jako o "stymulującym 
przekaźniku". "Przekaźnik", ponieważ tworzy 
połączenie pomiędzy wspólnotami, którym 
towarzyszy, i "stymulujący", ponieważ mimo 
ograniczonych możliwości, pomaga 
wspólnotom iść naprzód, by nie trwały jedynie
na zwolnionych obrotach. Dzięki takiemu 
podejściu, powstały dwie nowe wspólnoty.
 
 Misja wice-koordynatora jest zasadnicza, 
ponieważ w ustalonych na lata 2013-2018 
priorytetach kładzie się szczególny nacisk na
towarzyszenie wspólnotom i wspieranie ich w 
pragnieniu rozwoju i odnowy.

 

Podczas spotkań rady prowincji, każdy

Dwie rzeczy wydają mi się zdumiewająco ważne: 
Jezus prosi ich, by używali swoich umiejętności, 
mianowicie umiejętności połowu ryb, ale w innym
kontekście, jako poławiaczy ludzi. Następnie 
odwołuje się do ciągle trwającej formacji ("uczynię 
was"), co oznacza, że zawsze będzie im towarzyszył 
w czasie wykonywania ich misji. To trochę tak samo 
jak w Wierze i Świetle: nie prosimy o rozwijanie 
nowych umiejętności, ale by wykorzystać do naszej 
misji te, które już posiadamy, a wtedy jest ważne by 
ten, który powołuje innych był zawsze blisko 
zespołu, za który jest odpowiedzialny.

 
Mając w naszych wspólnotach do dyspozycji

te wszystkie środki, możemy się stać tym o co 
prosimy za każdym razem, gdy odmawiamy
modlitwę Wiary i Światła:

 
 

Rybak, Senegal 

z nas może podzielić się tym co przeżył i razem 
znajdziemy sposób, by dzielić się radosnymi
wieściami Wiary i Światła. Rada jest miejscem 
jedności a koordynator prowincji jest tutaj, by jej 
służyć i pomagać każdemu wzrastać w jego 
poczuciu odpowiedzialności za wspólnotę. 
Wszyscy ci, których misją jest towarzyszenie 
wspólnotom, odpowiedzieli pozytywnie na 
wezwanie. Dobrym przykładem jest powołanie 
apostołów Piotra i Andrzeja, do których Jezus 
mówi: "Pójdźcie za mną, a uczynię was 
rybakami ludzi." (Mt 1,17).

ponieważ w ustalonych na lata 2013-2018 
priorytetach kładzie się szczególny nacisk na
towarzyszenie wspólnotom i wspieranie ich w 
pragnieniu rozwoju i odnowy.

"Naucz nas Panie przyjmować 
nasze zranienia i słabości, 

aby w nich objawiła się Twoja moc.
Naucz nas odnajdować 

Twoją twarz i Twoją obecność
we wszystkich naszych 

braciach i siostrach,
zwłaszcza najsłabszych.

Naucz nas iść za Tobą drogami 
Ewangelii." 
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   Obecny był tam ojciec 
Hugues Bany, kapelan, któ-
rego biskup Toliary oddele-
gował, by pomagał nam w 
sprawach duchowych, 
i który podczas trwania całej
formacji służył nam jako

tłumacz.
     Mieliśmy również czas, by 
przyjrzeć się wspólnocie 
Fanovozantsoa z Tananarive, 
zaprezentowanej przez Irielę, 
po czym nastąpiła ceremonia 
pożegnalna prowadzona przez 
koordynatorów wspólnot.
     Podziękowania dla Judex’a 
i Marie-France za miłość okazaną 
nam podczas trwania formacji. 
Był to czas uszlachetniający, gdyż 
pomógł nam zdobyć wiedzę o tym, 
jak lepiej prowadzić i kierować
wspólnotą. Wzbogaciliśmy się
dzięki doświadczeniom opartym
na wzajemnym dzieleniu.
     Ostatniego dnia uczestnicy 
wzięli udział we wspólnej wyprawie 
do domu prowadzonego przez ojca 
Gualverda, krajowego przywódcy 
dla ludzi niepełnosprawnych

Wyruszyłam z Tulear, by
Powitać Judex'a oraz 
ich syna Lucasa

 

w Tanie, po czym udaliśmy się 
w podróż do Fianarantsoa. Do 
Maromby przybyliśmy około 
godziny 19, po pokonaniu 
600km w 12 godzin.

Formacja skupiona była na

 
Jak zwykle było powitanie

spontaniczne modlitwy, śpiew 
i dzielenie w małych grupach.
Najbardziej interesująca 
była przemowa Judex’a 
i Marie-France Violette: mówili 
o powołaniu i zobowiązaniu. 
To sam Jezus nas woła, co 
znaczy, że Wiara i Światło 
jest darem od Boga.

W pracy na Madagaskarze

Relacja

W DNIACH 25 – 27 LIPCA W FIANARANTSOA ODBYŁA SIĘ SESJA FORMACYJNA; JEJ 
GOSPODARZAMI BYLI JUDEX VIOLETTE (WICEKOORDYNATOR MIĘDZYNARODOWY) 
ORAZ MARIE-FRANCE VIOLETTE (KOORDYNATORKA PROWINCJI „INDIAN OCEAN” - POL. 
"OCEAN INDYJSKI", PRZYP. TłUM.). OBECNYCH BYŁO OKOŁO CZTERDZIESTU CZŁONKÓW 
WSPóLNOT MADAGASKARSKICH. ADELINE, WICEKOORDYNATORKA NA MADAGASKARZE, 
OPOWIADA…

tożsamości i misji, odpowie-
dzialności, Karcie i Konstytucji

    Jeśli wierzymy w Jezusa, 
który cierpiał dla świata, 
posiadamy też łaskę odkrycia, 
że nasze dzieci z niepełno-
sprawnością są darem od 
Boga oraz że naszą misją jest 
również dzielenie się tą 
dobrą nowiną z otaczającymi 
nas ludźmi.

     Odwiedził nas biskup 
Fianarantsoa, prałat Fulgence 
Rabemahafaly, który dodał nam 
odwagi i wyjaśnił, że Wiara 
i Światło jest szczególnym 
powołaniem od Pana.
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fizycznie na Madagaskarze 
(FKMS).

Na sam koniec odbyła się

W jedności modlitwy.
  

ADELINE RAZAFINIRINA 
Wice-koordynator z Madagaskaru  

Romuald i jego mama Fara 

Madagaskar jest częścią
prowincji "Rainbow"
do której również należą
Mauritius, Réunion oraz
Seszele.

  Obecnie na Madagaska-
rze znajduje się 11 
wspólnot  

Mauritius: 21  
Reunion: 4 
Seszele: 5 

Stoją: Léonie, Madeleine, Philomène and Jeanne 

Msza Święta w parafii Don
Bosco w Ankofafie.
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pomogła mi odkryć i które 
dałem Wierze i Świetle.

Uwalniając energie ukryte 
w nas: czy nasze energie 
łączą się, odciągają nas lub 
stawiają w konflikcie z Wiarą 
i Światłem? Akceptujemy, czy 
odrzucamy energie innych? 
Dlaczego? W jaki sposób? 

  

  

Braliśmy udział w różnych
warsztatach: struktury, cztery 
kroki spotkania, scenki 
ewangeliczne, zespół 
koordynujący i warsztat
zrób-to-sam. Przedstawione 
zostały nam wówczas nowe 
drogowskazy: "Posłańcy 
radości".

Uczestnicy formacji przybyli
ze wspólnot z Kairu, 
Aleksandrii, Mansoury, Fajum 
i Sudanu. Było też kilka osób 
z niepełnosprawnością,

O 
to radosna wiadomość
z Północnego Egiptu oraz 
Sudanu, z prowincji "El 

Aélla  El Mokadassa”! (pol. 
Święta Rodzina)

Nasza sesja formacyjna
odbyła się 2-5 września w 
Aleksandrii, jej temat brzmiał 
„Uwolnij swoją wewnętrzną 
energię”.  

  

●   Jak zachować równowagę
między tym, czym żyję w
w moim życiu osobistym 
i tym czym żyję w Wierze 
i Świetle? Jest we mnie 
ukryta moc: jak mogę 
zobaczyć w sobie pozytywne 
i negatywne energie? Jak 
możemy wprowadzić w życie 
te pozytywne energie i jak 
walczyć z energiami 
negatywnymi? 

 Jak możemy wykorzystać 
nasze dary w duchowości 
Wiary i Światła? 
Dary, które Wiara i Światło 

ojciec Adel Zakka, kapelan 
prowincji oraz siostra Lucia 
z Sudanu. Było nas razem 
sześćdziesięcioro siedmioro!

  

To była prawdziwa chwila
radości. Kiedy przygotowywaliśmy 
tę formację - byliśmy rodziną, jak 
Święta Rodzina. Kilkoro przyjaciół 
z Kairu, Aleksandrii i Mansoury 
było częścią zespołu, który 
wzbogacił nauki.

  

W czasie naszej sesji
formacyjnej odbyło się spotkanie 
koordynatorów wspólnot Bliskiego 
Wschodu. Odkryliśmy, że nasza 
wiaro-świetlana rodzina jest 
naprawdę wielką rodziną.

  

Chciałbym jak najgoręcej
podziękować Wierze i Światłu oraz 
Solidarności Międzynarodowej za 
ich pomoc i wsparcie. Łączymy się 
z wami w modlitwie, chce podzielić 
się tymi płynącymi z serca słowami:

Relacja 

El Aélla El Mokadassa 

Sarwat  

WE WRZE NIOWYM NUMERZE AGLI NA MASZT” ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE WEZWANIE DO SOLIDARNO CI WŚ „Ż Ś

CELU WSPARCIA PROWINCJI “HOLY FAMILY” (POL. WI TA RODZINA; EGIPT PÓŁNOCNY ORAZ SUDAN) W Ś Ę

ZORGANIZOWANIU SESJI FORMACYJNEJ DLA CZŁONKÓW TEJ PROWINCJI. DZI KI TWOJEJ POMOCY TA SESJA Ę

MOGŁA SI  ODBY . SARWAT RADI, KOORDYNATOR PROWINCJI, NAPISAŁ PODZI KOWANIA...Ę Ć Ę

●   

●   
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●  Dziękuję Ci Panie Jezu, 
że nasz ochroniłeś. 

 Dziękuję Ci ojcze Adel za 
Twoje wsparcie w miłości 
i skromności.

 

 Dziękuję Wicekoordynatorom 
Prowincji za ich starania dla 
wspólnot.
 

 
 Dziękuję Zespołowi 

Formacyjnemu za to, co 
przygotowaliście i nam
przekazaliście.

 Dziękuję wszystkim 
głoszącym nauki, które 
pomogły nam wzrastać.

Dziękuję wszystkim 
przyjaciołom Świętej 
Rodziny, Egipcjanom 
i Sudańczykom, za radość 
jaką dzieliliśmy się w czasie 
sesji.

 
  
  

  SARWAT RADI  
Koordynator Prowincji   

Razem z koordynatorami ze Środkowego Wschodu

Na prowincję “Świeta 
Rodzina” składają się
33 wspólnoty:  

 
●   Egipt Północ: 19 

Sudan Północ: 9 
Sudan Południe: 5 

●  

●  

●  

●  

●  

●   
●   
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włączając w to dwójkę ludzi 
z nowej wspólnoty z 
węgierskojęzycznej części 
Rumunii (szklanka do połowy 
pełna).

 

Byłem zachwycony mogąc
ponownie przyjechać do 
prowincji którą już odwiedziłem 
z tuzin razy (uwzględniając 
również czasy kiedy nie była 
ona prowincją, a strefą) i którą
oczywiście znam dobrze. 
Jednakże, byłem trochę 
zasmucony widząc, że życie 

S 
zeged to miasto w połu-
dniowych Węgrzech, 
w pobliżu granicy 

z Rumunią i Serbią. Znajduje 
się tam piękny franciszkański 
Klasztor gdzie odbywają się 
regularnie wydarzenia prowincji 
Danube, zwłaszcza rekolekcje.

  

 
  
To w tym imponującym

budynku spędziliśmy trzy dni 
formacji z około dwudziestoma 
delegatami z Węgier, Serbii 
i Rumunii. Zależnie od punktu 
widzenia, mógłbym 
powiedzieć, że była to bardzo 
mała grupa jak na prowincję 
szczycącą się około 
pięćdziesięcioma wspólnotami 
(szklanka do połowy pusta) 
albo, że wspaniale było 
zgromadzić razem ludzi wśród 
których były nowe twarze, 

Wiary i Światła w tych trzech 
krajach jest bardzo trudne, 
że niewielu ludzi bierze na 
siebie odpowiedzialność oraz, 
że ci którzy ją na siebie biorą są
wykończeni będąc zmuszonymi 
robić więcej niż powinno być
potrzebne! Jeśliby każdy zrozumiał 
jak ważna jest służba w czynieniu 
życia wspólnot radosnym, 
promiennym i pełnym entuzjazmu, 
byłoby wszystkim dużo łatwiej!

 

Do połowy pusty... 

        czy do połowy pełen? 

Relacja

Piękna jadalnia
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rozjaśnić wszystkie 
niejasności i nieuchronnie 
zostałem zapytany o moje 
wrażenia odnośnie prowincji 
Danube.

 

Zajęło trochę czasu by  
osiągnąć porozumienie 
i jedną z konkluzji było, że 
jest ważne by przygotować 
się do Zgromadzenia 
Prowincji w 2015r. 
Zasugerowałem, że grupa 
mądrych ludzi (a znam tam 
kilku!) składająca się 
z byłych koordynatorów 
strefy i prowincji powinna 
spotkać się, by znaleźć 
sposób zapewnienia 
wspólnotom 

Dlatego moja misja była
trudna i jak tylko mogłem 
próbowałem, przekazać zapał.
Ogień potrzebuje jedynie być 
wzniecony ponownie, 
ponieważ wyczuwałem, że 
było tam prawdziwe oczekiwa-
nie i wielkie pragnienie by 
dzielić się naszymi radosnymi 
nowinami!

 

 
Nie było nic skomplikowa-

nego w treści formacji: 
Fundamentalne aspekty 
wspólnoty Wiary i Światła
w motywie: "Patrz jak oni się 
miłują!". Miłość, którą mamy
ku sobie w naszych 
wspólnotach jest podobna 
do tej, która kierowała 
pierwszymi Chrześcijanami 
i przyczyniła się do nawróce-
nia Tertuliana pod koniec II w. 
Rozmowy były o tym, 
czym są wspólnoty, jak 
dźwigać odpowiedzialność, 
a ostatnia część nieuchronnie 
o finansach!

Wieczorem drugiego dnia, 
odbyła się wspaniała i bardzo
skłaniająca ku kontemplacji 
ceremonia obmycia stóp. 
Ostatniego dnia, sesja pytań
i odpowiedzi pomogła

 

poczucia wsparcia i towarzystwa 
i by zagwarantować , że
przyszli liderzy będą czuli się 
noszeni przez tych, którzy na 
nich głosują! Uczyniłem, co 
mogłem, by zapewnić ich, że 
nikt nigdy nie jest i nie powinien 
być pozostawiony sam ze swoją
odpowiedzialnością. 
Będą mieli wsparcie w tym kroku 
aż do Zgromadzenia Prowincji, 
obiecałem im to!

  

GdC 

Bardzo skupieni uczestnicy

Do prowincji “Danube” należą Węgry, Rumunia oraz
Serbia. Składają się na nią 52 wspólnoty

 

● Węgry: 21 
● Rumunia (język rumuński): 9 
● Rumunia (język węgierski): 12 
● Serbia:  10 
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Dziękujemy tym trzem 
cudownym damom za ich 
„tak” dla kontynuacji służenia 
i wspierania Prowinji Southern 
Cross przez kolejne 4 lata. 
Jednakże trzeba również 
zauważyć człowieka w tle 
fotografii. To nie kto inny jak 
Jos De Leijer, wspaniały mąż 
Mary, który niczym Duch 
Święty, swoim cichym 
i czułym wsparciem jednoczył 
wszystkich.

 

 

Spotkanie formacyjne trwało
do wieczora, a następnego
dnia odbyła się piękna posłu-
ga ekumeniczna pod przewo-
dnictwem wielu kapelanów.
Byłam pod wrażeniem 
otwartości w zaangażowaniu 
osoby świeckiej, która pełniła 
rolę kapelana z taką troską, 

P rowincja "Southern Cross"
 (pol. Krzyż Południa, 
przyp. tłum.) miała swoje

Zgromadzenie w dniach od 3 
do 6 października. Spotkanie 
rozpoczęło się powitaniem 
wspólnot i budowaniem 
głównego obiektu, wokół 
którego każda ze wspólnot 
umieściła swoje plakaty. 
Następnie wszyscy zawiązali 
swoje szarfy rozłożone wokół 
głównego obiektu, symbolizu-
jąc jedność Prowincji. Było to 
radosne, duchowe przeżycie.
 

Następnego ranka z rado-
ścią rozpoczęliśmy wybory 
i wspólnoty wybrały Mary De 
Leijer na następną kadencję, 
wspieraną przez dwóch 
wicekoordynatorów Pam 
Barker z Australii oraz Adele 
Beattie z Nowej Zelandii.

że pomogło mi to posze-
rzyć mój punkt widzenia 
na Kapelanów Wiary 
i Światła. Mary poprosiła 
mnie o podzielenie się 
refleksją na temat: „Pa-
miętamy, świętujemy 
i marzymy”, który nadaje 
tempo przygotowaniom 
do misji i marzeń 
o wzroście tej Prowincji. 

     Było dużo zabawy, 
śmiechu i tańców do 
rytmów zespołu ABBA, 
co - jak zauważyłam - było 
rewelacją wśród członków 
tej Prowincji. Nasi przyjaciele 
z L'Arche zaszczycili nas 
swoją obecnością, która 
uświetniła jeszcze bardziej 
tę uroczystość.

 

W Nowej Zelandii

Relacja
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wspierać ich jako "ratunek". 
Witamy s. Marcienne, która 
dołączyła do Zespołu 
Nominacyjnego, by 
wspierać Prowincję 
Southern Cross przez 
następne 4 lata.
 
 

VALERIE JAQUES 
Międzynarodowy vice-koordynator 

Nora Cochrane , która jest
kapelanem wspólnoty od 4 lat, 
podprowadziła nas w piękne 
posłannictwo nowej Rady 
Prowincji. Potem nadszedł 
czas pożegnania, wiele 
uścisków, buziaków na widok 
czego moje serce rosło 
wobec takiej ilości życzliwości 
i przyjaźni dzielonej w czasie 
tych kilku krótkich dni. 
Wydawało się, jakbyśmy 
byli razem przez bardzo długi 
czas oraz z radością 
i niecierpliwością oczekiwa-
liśmy tego ponownego spotka-
nia. 

Głównym punktem Zgro-
madzenia był niesamowity 
Zespół Nominacyjny, w skład 
którego wchodzi s. Anne 
Enright, Elaine Martin (obie 
z Nowej Zelandii), Annette 
Hare i Sr Rita Reilly (obie z 
Australii). Razem z Anne-
Marie spędziłyśmy wiele 
godzin, robiąc przegląd 
procesu nominacyjnego i ich 
cennego wkładu tam, gdzie 
były braki i potrzeba formacji 
dla Zespołów Nominacyjnych 
nowej Prowincji oraz dzielenie 
znaczenia wspólnej pracy 
z Radą Prowincji. Wgląd 
i podjęty proces pomogły mi 
w prowadzeniu wyborów.
     Elaine, Annette i s. Rita 
zgodziły się kontynuować 
pracę w zespole, podczas 
gdy s. Anne będzie nadal

 
Mary de Leijer, Valerie Jaques, Pam Barker, 

Adelle Beattie, Jos de Leijer 

Wszyscy zawiązują 

szarfy 

na znak jedności. 

Prowincja Southern Cross
gromadzi członków 31 
wspólnot z Australii 
i Nowej Zelandii.

●  Australia: 18
●  Nowa Zelandia: 13
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Bogota, zupełnie jak dom 

R aquel I Isabelita czekały
na mnie na lotnisku w 
Bogocie (Kolumbia),

   

Nasze spotkanie miało miej-
sce 13 i 14 września. Wybrane 
tematy: „Odpowiedzialność w 
Wierze i Świetle”, „wspólnota” 
oraz „tożsamość i misja”, były 
bardzo głębokie, obejmowały 
doświadczenie wszystkich 
członków, pociągając ich do 
aktywnego udziału. Ważnym 
jest, aby podkreślić wsparcie, 
które otrzymaliśmy od ojca 
Hermana Rodeigueza, 
naszego kapelana prowincji, 
który pogłębił tematy, używając
licznych fragmentów z Biblii,

wyświetlanych na ogromnym 
ekranie. Poprzez swój śpiew, 
zachęcał nas również do 
oddawania Bogu chwały za dar 
Wiary i Światła.

Wspólnota przeżyła wspania-

Pod koniec niedzielnego po-
południa przeprowadziliśmy 
wybory w atmosferze modlitwy 
i pokoju. Czuliśmy obecność 
Ducha Świętego. Na koordynatora 
wspólnoty została wybrana 
Raquel Mercedes Franco Trujillo. 

Pan powierzył jej swoje stado, 
aby o nie dbała z czułością, 
w Boży sposób.

Jesteśmy pewni, że Raquel i jej 
Rada będą kontynuować 
wzmacnianie wzrostu wspólnoty, tak 
że będzie ona nadal przynosić dobre 
owoce.
  Bezpiecznej podróży, Raquel…. 
Jako misjonarka radości i miłości! 

 ELVIRA GOMERO 
Vice koordynator prowincji

ODWIEDZIĆ WSPÓLNOTĘ WIARY I ŚWIATŁA TO POCZUĆ SIĘ JAK W DOMU, TO JAK BYĆ WŚRÓD 
SWOJEJ RODZINY. WŁAŚNIE TO POCZUŁA ELVIRA, KIEDY PRZYJECHAŁA DO BOGOTY (KOLUMBIA) 
Z PERU, NA DZIEŃ FORMACJI I WYBORÓW LIDERA WSPÓLNOTY „CAMINO DE BETANIA”.

 

Kolumbia jest częścią 
prowincji „Jezus, Światło 
Andów”, która obejmuje 
też Chile, Ekwador 
i Peru. Składa się na nią 
27 wspólnot:
  
  
● Kolumbia : 3 
● Chile: 5 
● Ekwador:  1 
● Peru: 18 

Relacja

Elvira (4-ta od lewej) ze wspólnotą "Camino de Betania" 

później, kiedy poznałam 
wszystkich członków wspólno-
ty, mój strach wyparował 
i wszystko odbyło się w atmo-
sferze przyjaźni i zaufania. 

łe doświadczenie. Spotkaliśmy 
się z naszymi przyjaciółmi 
niepełnosprawnymi umysłowo, 
którzy są naszym źródłem 
inspiracji. Czasami szeptaliśmy, 
czasami śmialiśmy się 
i dzieliliśmy ze sobą posiłki, 
pożywieni Eucharystią celebro-
waną przez ojca Hermana… 
To był prawdziwy dar od Boga.
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Świadectwo

Minęło wiele lat od podróży Jeana Vanier 
do Ameryki Północnej, aby prowadzić 
rekolekcje. Nie jest to proste tak zwy-

czajnie wskoczyć do samolotu, a nawet dwóch 
lub trzech i dostać się na drugi brzeg Oceanu 
Atlantyckiego - podróż może zająć więcej niż 
24 godziny od momentu wyjścia z domu do 
momentu przybycia do Francji, gdzie Jean 
mieszka. Nic więc dziwnego, że całe pokolenie 
liderów Wiary i Światła w Zachodniej Kanadzie 
i Stanach Zjednoczonych miało niewielki lub 
wcale nie miało kontaktu z Jean'em oraz 
znacznie mniej szans na karmienie się Słowem 
Bożym, poprzez jego dar, podczas rekolekcji. 

Od 2010 roku Jean Vanier zachęcał Wiarę
i Światło w Ameryce, aby przyjechała na rekole-
kcje do Duchowego Centrum La Ferme w Tro-
sly, gdzie mieszka. Tego lata 36 anglojęzy-
cznych liderów lub możliwie przyszłych liderów 
Wiary i Światła przybyło z Ameryki Północnej, 
zachęconych i wspieranych przez swoje 
wspólnoty i prowincje, aby spędzić 6 dni w ciszy, 
słuchając Ducha Bożego oraz Jean'a. Dołączy-
ły do nich również Hetty i Trudi z Holandii. 
Tematem rekolekcji było “Uczyć się od tych,
którzy są słabi”.

Uczestnicy zdecydowanie podjęli wyzwa-
nie ciszy i zostali za swoje wysiłki obficie pobło-
gosławieni. Jean zabrał ich w podróż z Jezusem 
przez fragmenty Ewangelii Jana, pomagając im 
dostrzec, że Wiara i Światło nie jest rolą, którą 

 

wypełniamy czy pracą, którą musimy wykonać.
Jest to wezwanie do dawania świadectwa o 
przemieniającej potędze Boga, kiedy doznajemy 
i wchodzimy w prawdziwe relacje z tymi, którzy są 
mali i słabi. “Oni są nauczycielami naszych dusz.” 

Na końcu, Jean przypomniał, że wszyscy
jesteśmy mali i słabi oraz że Zmartwychwstanie
Jezusa zachęca nas, abyśmy wierzyli w potęgę 
Boga, doświadczając w życiu śmierci, porażki, 
klęski. Pouczył ich, aby wzięli to co było im dane 
i podzielili się tym ze swoimi wspólnotami i prowin-
cjami w domu, tak jak zrobiła to Maria Magdalena.
"Powróćcie do swoich wspólnot i opowiedzcie o 
tym, co odkryliście." Oni poznali w Trosly Jezusa. 
Teraz ich misją jest głosić te Dobre Nowiny” Wiary 
i Światła.

 
TIM oraz MARIA-CECILIA BUCKLEY 

               Członkowie Zarządu

Rekolekcje w "La Ferme" 

JEAN VANIER 

"Powróćcie do swoich wspólnot i opowiedzcie o tym, co odkryliście"
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Rozpływająca cisza promowała wewnętrzną
refleksję, która nie zdarza się często. Wierzę, 
że słyszymy jak Bóg do nas przemawia, kiedy 
możemy wyłączyć hałas codziennego życia. 

 

Mary Corbett 

Wgląd Jeana w Pismo Święte 
był dla mnie zarówno wyzwa-
niem jak i zaproszeniem, aby 
uznać moje głębokie ubóstwo 
przed Bogiem, który mnie ko-
cha, jak mawiał mały Franci-
szek, „takim jakim jestem”. Ko-
lejnym darem rekolekcji była 
możliwość spotkania się z wię-
kszą liczbą członków wspólno-
ty Wiary i Światła. Skumulowa-
na wiedza, którą podzielili się 
inni liderzy wspólnoty podczas 
rekolekcji, będzie źródłem siły 
i wskazówek Dla nas. Mam ró-
wnież cały repertuar nowych 
utworów, którymi chce się po-
dzielić ze wspólnotą.

Leanne Bergford 

Jako rodzic dziecka niepełnosprawnego i jako 
ktoś kto jest stosunkowo nowy we Wspólno-
cie Wiary i Światła, nie mogę w pełni wyrazić
jak cenne te rekolekcje były dla mnie osobi-
ście oraz dla mnie jako osoby, która będzie 
pomagać w prowadzeniu formacji. Pobyt na 
rekolekcjach tak wiele mi dał, czułam 
obecność każdego uczestnika oraz Jean’a. 
Można by pomyśleć, że cisza prowadzi do 
poczucia osamotnienia, ale jest wręcz prze-
ciwnie, prowadzi do jedności. Pochodzimy 
z różnych miejsc i mamy różne doświadcze-
nia życiowe, jednak połączyła nas chęć 
towarzyszenia tym, którzy są „słabi”, a w 
ostateczności też towarzyszenia sobie 
nawzajem. Teresa Perez 

Podczas Mszy dla wspólnoty w La Ferme, 
ujrzałam śliczną młodą kobietę z zespołem 
Downa. Powoli szła w stronę ołtarza.
Przypomniała mi o mojej córce, Clare, która 
również miała zespół Downa i autyzm.
Młoda kobieta od czasu do czasu zatrzymy-
wała się przy różnych osobach uczestniczą-
cych w Mszy. Kiedy na nią patrzyłam, zatrzy-
mała się przede mną, trzymając rękę blisko 
twarzy dłonią na zewnątrz. Clare czasami 
trzyma ręce w ten sam sposób i lubi kiedy 
delikatnie drapię jej dłonie. Oczywiście 
zrobiłam to samo dla słodkiego gościa 
i delikatnie podrapałam jej dłoń. Po pewnym 
czasie wzięła mnie za rękę i zaprowadziła na 
dziedziniec do innej kobiety, która jak przy-
puszczam, była jej matką. Tam wymieniłyśmy 
się serdecznymi uśmiechami. Czy była ona 
posłańcem, próbującym przekazać mi wia-
domość, abym czasami pozwalała Clare wy-
brać drogę zamiast samej zabierać ją w różne 
miejsca, różne misje? Czasem lepiej jest słu-
chać w milczeniu, podążać i być obecnym. 
Czuję, że jako wspólnota rekolekcyjna stać 
nas było na luksus obecności. Przez wartość 
czasu, ciszy i wspólnoty mieliśmy okazję być 
dla siebie samych, dla siebie nawzajem oraz 
dla Boga. Ciepło i przyjaźń, które czułam były 
porywające. 

Paula Kearney 
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To co ja wyniosłam z tych rekolekcji to lepsze zrozumienie czym jest Wiara i Światło, a z L’Arche 
– koncepcję obecności. Staram się być bardziej obecna dla mojej rodziny I przyjaciół (tych 
z niepełnosprawnością i tych pełnosprawnych) oraz być bardziej obecną dla Boga.

 Diane Marley 

Otrzymałam głęboki spokój wiedząc, że są 
jeszcze na tym świecie ludzie, którzy żyją w
miłości i trosce. Mam więcej nadziei niż kie-
dykolwiek dla mojej niepełnosprawnej córki, 
Mai, oraz dla świata, aby ją docenił i innych, 
których dary przez zbyt długi czas były nie-
zauważone. Nauczyłam się tak wiele o byciu 
obecną dla ludzi. Czuję, że mój czas w Trosly 
nauczył mnie więcej niż mogłam sobie kiedy-
kolwiek wyobrazić o byciu nie tylko z tymi, 
których możemy uważać za „słabych”, ale ze 
wszystkimi, którzy są obecni w naszym życiu. 
Szczerze wierzę, że moje życie zostało na 
zawsze odmienione podczas tych rekolekcji 
i przez ludzi, których tam spotkałam.

Marie Barkley 

Jedną z prezentacji Jean’a, której nie mogę 
pozbyć się z głowy, jest historia Pauline; łago-
dność z jaką położyła dłoń na twarzy Jean’a, 
kiedy siedział przy jej łóżku i po prostu powie-
działa „biedny staruszek”. Pauline w czasie, 
kiedy była rezydentką L’Arche przeszła cały
zakres uczuć - od złości i werbalnych ataków 
w miejsce czułości dla „biednego staruszka”, 
Jean’a, który kocha ją tak jak Jezus kocha 
każdego z nas. Możemy rzucać gromami, 
wściekać się, możemy czuć wyrzuty sumienia, 
możemy być spokojni i czuć spokój; nie 
ważne co robimy, jak się zachowujemy i rea-
gujemy, Bóg kocha nas takimi jakimi jesteśmy 
tak jak Jean kochał Pauline, a Pauline to zro-
zumiała i żyła życiem pełnym miłości ze 
swoim biednym staruszkiem.

Maggie Demco 

 
Chcesz wziąć

udział w rekolekcjach?
 

 

http://lafermedetrosly.fr/ 
T + 33 3 44 85 34 70 

Rita Catellier i Suzanne Rokos (Canada West) 
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Świadectwo

Wymagany sprzęt:
* Sztaluga
* Ubranie i przyrządy malarskie (beret, kitel, 
   paleta, pędzel…)
* Słońce i kilka chmur
* Morze (niebieska tkanina)
* Łódź (brązowa tkanina trzymana za dwa 
końce)
* Nagrania do każdej sceny pantomimy

 Występujący:
* Meb (osoba z upośledzeniem, jeśli to 
możliwe)
* Osoby, które trzymają części obrazka (słońce, 
chmury, morze, łódź)
* 12 osób, które wejdą do łodzi
  
Fabuła (do przeczytania w trakcie pantomimy) 
Był pewien człowiek imieniem Meb. Mieszkał 
we Francji. Nie potrafił czytać, pisać ani liczyć. 
Pasjonował się malowaniem. Pewnego dnia 
razem z rodzicami i przyjaciółmi poszedł na 
pielgrzymkę do Lourdes wraz z wspólnotami 
„Wiary i Światła”. 

Tam został poproszony o wyobrażenie sobie, czym 
dla niego jest Wiara i Światło. Jako odpowiedź na 
postawione pytanie, Meb postanowił namalować 
obrazek.

1. Na początku na obrazie pojawia się słońce 
(odgłos małych śpiewających ptaszków). 
Światło i ciepło Słońca może rozjaśniać 
smutne i zgnębione twarze.

Przywrócmy znak
                        do życia   
PONIŻEJ PRZEDSTAWIONY JEST SCENARIUSZ WSPANIAŁEJ PANTOMIMY PRZYGOTOWANY PRZEZ PROWINCJĘ   

 ZACHODNIĄ  W POLSCE. DZIĘKUJEMY, WYGLĄDA FANTASTYCZNIE! PODCZAS ODGRYWANIA TEJ PANTOMIMY, 
OSTATNI PARAGRAF MOŻE BYĆ PRZYDATNY DLA TYCH WIDZÓW, KTÓRZY NAS JESZCZE NIE ZNAJĄ.
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2. Później pojawiają się chmury. Czasami 
zasłaniają one Słońce (odgłos pioruna), ale 
zawsze potem się rozchodzą. Tak jakby 
chciały nam powiedzieć, że nigdy nie 
powinniśmy tracić nadziei.

3. Następnie pojawia się morze (odgłos dużych 
fal). Czasami jest wzburzone, a czasem 
spokojne (odgłos małych fal). To tak, jak dni 
naszego życia, które płyną jeden za drugim, 
niosąc za sobą zarówno radości jak i smutki.

 

4. Na morzu musi być łódź, aby bezpiecznie 
nieść nas poprzez nieznane ścieżki naszego 
życia.

5. W tym momencie Meb przerwał malowanie. 
Myślał o czymś. Wiedział, że czegoś mu 
Brakuje (w oddali odgłosy radosnej 
pielgrzymki). Stojąc przed płótnem, usłyszał 
śpiewających pielgrzymów. I to 
podpowiedziało mu, co powinien jeszcze 
namalować. W łodzi pojawiły się różne 
postacie, bliskie sobie i Apostołom, którzy 
prowadzą nas do Jezusa tak, że zawsze 
jesteśmy blisko Niego. Historia toczyła się 
dalej: kiedy zapytano się Meba, gdzie jest 
Jezus (bez namysłu namalował w łodzi 12 
postaci), odpowiedział: Jezus śpi na dnie 
łodzi, ale jego serce nad nami czuwa.

Tak właśnie narodził się znak „Wiary 
i Światła” - wspólnoty w której ludzie z 
upośledzeniem są zawsze w centrum naszej 
uwagi. Dziś razem odtwarzamy znak dla was. 
Dla nas to znak naszych wspólnot. Każdy, kto 
pragnie rozpromienić twarze naszych przyjaciół, 
podążając przykładem Jezusa, znajdzie swe 
miejsce we wspólnocie „Wiary i Światła".

MEB (1936–1988) Marc Ebershweiler. Już w 

 

Meb in Lourdes in 1971 

okresie nastoletnim jego pierwsze obrazy 
przyciągnęły uwagę najbliższych, poprzez 
mieszankę arabeski i wielu kombinacji 
kolorów, przywołujących Hiszpanię i jej 
olśniewające światło. Pierwsza wystawa 
w 1963 roku okazała się być wielkim sukcesem. 
W 2013 roku jego prace zostały ponownie 
pokazane w Paryżu podczas wystawy 
„Absolument excentrique”.
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Pobudzający roznosiciel !  

Świadectwo

 DIDIER  OVAZZA JEST WICEKOORDYNATOREM PROWINCJI REGIONU PARYSKIEGO (WE FRANCJI).  

  

Pozostawanie w bliskości ze wspólnotami 
oraz zbliżanie ich do siebie nawzajem.
Pomaganie wspólnotom w zacieśnianiu więzi

między sobą. Zasugerowałem zorganizowanie 
spotkania wszystkich wspólnot Wiary i Światła 
z mojej diecezji; i dzięki wsparciu Diecezjalnego 
Duszpasterstwa oraz dynamice wszystkich, 
wspólnotom udało się spotkać, a nasz biskup 
spędził około dwie godziny, rozmawiając z nami 
o tym, co przynosi nam Ruch, o naszych 
trudnościach oraz o tym jak mogłyby powstać

Didier Ovazza 

P odczas mojego mandatu lidera wspólnoty,
koordynator naszej prowincji zaprosił  
mnie, abym dołączył do jego zespołu, 

bym mógł reprezentować swą diecezję… 
wykonywanie tych dwóch zobowiązań 
równocześnie pozwoliło mi na jasne rozpoznanie 
mojej własnej misji na poziomie prowincji. Oto 
działania przeze mnie prowadzone, które 
uważam teraz za specyficzne kompetencje 
wicekoordynatora prowincji:

  
Odwiedzanie wspólnot.
To najważniejsza misja, gdyż wizyty 

Wzbogacają wspólnoty i prowincję. Będąc 
witanym przez każdą z nich podczas spotkań 
pozwala dostrzec ich wszelkie osobliwości 
i bogactwo. Zjazdy (gościnność), celebracje, 
uczty, dzielenie się, zabawy i modlitwy, oraz 
różnorodne sposoby parafii na goszczenie 
i wyrażanie przyjaźni ze wspólnotą Wiary 
i Światła są również bogate i inne od 
pozostałych. 

  
Informowanie wspólnot osobiście
Wicekoordynator jest odpowiedzialny za

organizowanie i przeprowadzanie wyborów 
wewnątrz wspólnoty, jak również za 
informowanie, pobudzanie i utrzymywanie 
kontaktu. Przekazuje on informacje o 
spotkaniach organizowanych przez prowincję, 
o rekolekcjach, formacjach, podkreślając fakt, 
iż rekolekcje i formacje wzbogacają wspólnotę. 
Jeśli to niezbędne, zapewnia również 
świadectwa doświadczeń życiowych, 
przypominając członkom o wsparciu 
oferowanym przez ruch i możliwych sposobach 
uzyskania tegoż wsparcia na poziomie 
parafii, bądź gdzieś indziej. 

TOWARZYSZY SIEDMIU WSPÓLNOTOM, W TYM DWÓM NIEDAWNO POWSTAŁYM. SWOJĄ MISJĘ WIDZI 

JAKO BYCIE „POBUDZAJĄCYM ROZNOSICIELEM”. OTO OPOWIEŚĆ O WICEKOORDYNATORZE PEłNYM 

ENERGII!

Dobrym pomysłem jest, by każdy  

wicekoordynator prowincji notował wszystkie 
te punkty i dzielił się nimi, tak, aby pozostałe 
wspólnoty również zostały dzięki nim 
wzbogacone.

Wicekoordynator powinien preferować kontakt 
telefoniczny ze wspólnotami, którym 
towarzyszy. Z uwagi na wygodę i szybkość, 
rozmowy między prowincjami są często 
prowadzone za pomocą e-maila… 
Jednakże za pomocą e-maila nie da się 
przekazać tonu rozmowy, który przyczynia się do 
lepszego przekazania poglądów i zrozumienia, 
ani dołączyć indywidualnych szczegółów, które 
każda wspólnota potrzebuje wiedzieć. Rozmowa 
telefoniczna wpływa pozytywnie na ducha 
braterstwa, tak jak odwiedzanie wspólnot 
osobiście…
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kolejne wspólnoty. Świadectwa członków 
z długim stażem wzbogaciły ludzi pochodzą-
cych z nowo powstałych wspólnot. 

Zwracajcie specjalną uwagę na nowe
wspólnoty,  abyście mogli towarzyszyć im w ich 
„pierwszych krokach” oraz napotkanych 
trudnościach; starajcie się utrzymywać kontakt 
z nimi. W tym roku, w związku z powstaniem 
dwóch nowych wspólnot, poprosiłem o pomoc 
matkę niepełnosprawnego dziecka; świadectwo 
to pomogło nam w przekazaniu, co może 
przynieść braterskie życie wewnątrz Wiary 
i Światła.

 
Informowanie o Ruchu w mojej diecezji
Bardzo często w parafiach, gdzie Wiara 

i Światło nie istnieje są ludzie świeccy i kapłani, 
którzy  mówią: Nie znamy żadnych rodzin z na-
szych parafii, w których jeden z członków cier-
piałby na upośledzenie umysłowe, a rodzina 
w tym samym czasie cierpi na samotność… Do 
zadań wicekoordynatora należy zapewnienie, 
by wszyscy zostali uświadomieni o tej 
rzeczywistości poprzez wasze świadectwo 
i towarzyszenie.

W mojej diecezji, jestem członkiem
Duszpasterstwa Zdrowia, Duszpasterstwa 
Rodzin oraz nowego Duszpasterstwa dla Ludzi 
Cierpiących na Niepełnosprawność, co dało mi 
tą wspaniałą możliwość uczestniczenia w 40-tej 
rocznicy Duszpasterstwa Zdrowia, dzięki 
pomocy dwóch istniejących wspólnot Wiary 
i Światła z diecezji powstały świadectwa od 
rodzin i przyjaciół przekazane wielu księżom, 
ludziom świeckim oraz naszemu biskupowi. 
Wspomogło to narodziny dwóch wspólnot.

Jako że Wiara i Światło jest obecnie dobrze
znana przez te osoby duszpasterskie, jestem 
teraz informowany o różnych spotkaniach 
w diecezji, które mogłyby nas zainteresować, 
co następnie rozpowszechniam we wspólno-
Tach. Wiara i Światło była widoczna podczas 
wielkiej corocznej pielgrzymki diecezjalnej, dla 
której był organizowany dzień i specjalny

program dla ludzi z niepełnosprawnością oraz ich 
rodzin, które również brały aktywny udział 
w świętowaniu. 

Juź nie waham się kontaktować się z księżmi
i oferować im zaprezentowanie Ruchu oraz jego 
bogactwa, ani świadczyć o tym w parafiach. 
Ostatnio kapłan poprosił mnie o dostarczenie 
napisanego świadectwa, które mógłby 
zaprezentować swoim braciom kapłanom. Takie 
świadectwa są niezbędne do wyjaśnienia nie tylko 
tego, co Wiara i Światło przynosi swym członkom, 
ale również co Wiara i Światło wnosi do parafii. 
Otwórzcie szerzej drzwi parafii dla rodzin, w których 
jedno z dzieci cierpi na niepełnosprawność, 
pozwólcie rodzicom świadczyć przed wszystkimi, 
że miłość przewyższa niepełnosprawność, 
pozwólcie niepełnosprawnym dzieciom pokazać, 
że ich prostota jest źródłem bogactwa, pozwólcie 
przyjaciołom wyjaśnić, jak te rodziny przynoszą im 
głębsze zrozumienie życia, miłości i prostoty. 

Udział w tych różnych zajęciach duszpasterskich
pozwala nam również sprawić, że Wiara i Światło 
będzie znana liderom innych ruchów w diecezji
(dla tych, którzy są niewidomi, częściowo niewidomi, 
głuchoniemi, mający trudności ze słyszeniem bądź 
są niepełnosprawni fizycznie), a i my poznamy inne 
ruchy. Pozwoli to nam na lepsze wspomaganie 
rodziny lub osoby poszukującej ruchu. Planujemy 
zorganizowanie wspólnego dnia z różnymi 
duszpasterskimi zajęciami o niepełnosprawnościach, 
aby przedstawić różnorodne ruchy.

Tak więc moja misja wicekoordynatora nie 
kończy się na braniu udziału w spotkaniach zespołu 
prowincji oraz w wydarzeniach, które organizuje, ani 
na odwiedzaniu wspólnot podczas wyborów. 
Spotykanie się ze wspólnotami i informowanie ich 
na bieżąco, jak również działania na poziomie 
diecezji, to inne, równie ważne kwestie, dzięki 
którym rodziny będą mogły skorzystać.

  

  

  

  

DIDIER OVAZZA 
Wicekoordynator prowincji „Ile de France West”

A province that bear fruit... 
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P ośród łez serca, 
popiół, kurz i rany,
przychodzimy z przesłaniem miłości,

pokojem i przebaczeniem dla całego świata.
  
Pomimo naszych poranionych serc,
modlimy się do naszego potężnego Boga,
ufając Jego woli,
że On przygotowuje dobro dla nas.
  
Śpiewamy w środku agonii, 
prosząc by objawiła się Jego chwała,
oddajemy się Jemu, 
nasza nadzieja jest bezpieczna u Niego.
  
Jego Biblia jest naszym przewodnikiem,
Jego Słowa świadkami Jego obietnic,
On likwiduje drzwi piekła
Jeśli staną przed Jego ludem.
  
Nasza wiara jest przymierzem z naszym Panem,
którym nic w świecie nie może wstrząsnąć,
to co gorzkie jest słodkie w naszych oczach
akceptujemy to dla Jego imienia.
  
Czasami pozwala przyjść trudom,
innymi czasy, pozwala nam
doświadczyć zniewagi,
by mógł uleczyć nasze rany
i ujawnić swoją obecność.
  
W środku ucisku,
pociesza Swego syna w jego słabości,
z dobrocią i mądrością Ojca,
wspiera i gromadzi swój lud.
  
Deklarujemy to całemu światu,
nasze rozważania nie są takie jak twoje,
naszym celem jest królestwo niebieskie
i chwała naszego Pana.
  
O mój Kościele, twoja głowa unosi się wysoko.
O moja Matko, twoje piękno jest niesamowite,
zadzwoń w dzwony
zbudź i zgromadź swe dzieci.
  

Pośród
            ruin miłości

 
MYNIA IS ONE OF THE CHURCHES IN UPPER EGYPT 

THAT WAS DEVASTATED IN AUGUST LAST YEAR, 
DURING THE WAVE OF ATTACKS AND VIOLENCE 
DIRECTED AT THE EGYPTIAN CHURCH. IT HAD JUST 
BEEN RENOVATED… 
IN THE MIDST OF THE RUINS OF MINYA'S CHURCH, 
THIS IS A CHURCH THAT IS STANDING TALL AND 
SINGING OUT ITS LOVE AND FAITH IN GOD!  
 

WATCH AND LISTEN ON YOUTUBE 
H T T P S: / / WW W.Y O U T U B E. C O M/ W A T C H?
V=UYHEQB9T_DG 

Dla naszej refleksji

 
MYNIA IS ONE OF THE CHURCHES IN UPPER EGYPT 

THAT WAS DEVASTATED IN AUGUST LAST YEAR, 
DURING THE WAVE OF ATTACKS AND VIOLENCE 
DIRECTED AT THE EGYPTIAN CHURCH. IT HAD JUST 
BEEN RENOVATED… 
IN THE MIDST OF THE RUINS OF MINYA'S CHURCH, 
THIS IS A CHURCH THAT IS STANDING TALL AND 
SINGING OUT ITS LOVE AND FAITH IN GOD!  
 

WATCH AND LISTEN ON YOUTUBE 
H T T P S: / / WW W.Y O U T U B E. C O M/ W A T C H?
V=UYHEQB9T_DG 
 

 
MYNIA JEST JEDNYM Z KOŚCIOŁÓW W GÓRNYM      

      
   

     
 
     

       
   

 

  ZOBACZ I POSŁUCHAJ NA YouTube “MINIA SONG” 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?
V=UYHEQB9T_DG

 
 

EGIPCIE, KTÓRY ZOSTAŁ ZDEWASTOWANY 
W SIERPNIU UBIEGŁEGO ROKU, PODCZAS FALI
ATAKÓW I PRZEMOCY SKIEROWANYCH PRZECIW
EGIPSKIEMU KOŚCIOŁOWI. ZOSTAŁ ON WŁAŚNIE
WYREMONTOWANY...

POŚRÓD RUIN KOŚCIOŁA W MYNII... JEST TO
KOŚCIÓŁ, KTÓRY STOI WYSOKO I WYŚPIEWUJE
SWOJĄ MIŁOŚĆ I WIARE W BOGA!

https://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH
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Mistrzowie Patisserie!
  

Listy od czytelników

List z Kuby
 

  
 

   
Don  François Lamarque  

Maryline Fichet 

 Droga Krzyżowa
w Martinique

  

 
Roselène Rosine 

Nadal opiekuję się grupą z 
zespołem Down'a, razem ze 
świeckim liderem wspól- 
-noty i kilkoma młodymi 
ludźmi. Spotykamy się dwa 
razy w miesiącu w niedziel-
ne popołudnia. Pokrywamy 
koszty dojazdu tych rodzin, 
których na niego nie stać 
(tzn. wszystkich) i które 
mieszkają zbyt daleko. 
Transport odbywa się 
samochodem albo karocą. 
Organizujemy różne zajęcia 
i pijemy herbatę.

To jest bardzo prosty i 
niewymagający sposób
na okazanie tym rodzinom 
miłości i zrozumienia.
W większości są to rodziny 
rolników, a ich dzieci 
(czasami nastoletnie) 
pozostają w domach 
odizolowane. Tak właśnie 
próbujemy skonsolidować 
naszą wspólnotę! Chwała 
Jezusowi Chrystusowi, 
który daje nam wiarę i 
radość.

Jestem członkiem wspólnoty "Notre Dame du Sourire" w 
Paryżu. Tak jak każdego roku, pojechaliśmy spędzić razem 
nasz pierwszy weekend w Vauhallan z siostrami 
Benedyktynkami z kościoła Św. Ludwika. Zrobiliśmy kilka 
zdjęć, by uwiecznić ten czas braterstwa spędzony z naszymi 
zakonnymi przyjaciółkami. Pomyśleliśmy o magazynie 
"Żagle na maszt!" i dlatego wysłaliśmy Wam to zdjęcie. Do 
zobaczenia wkrótce!

Odprawiliśmy wspaniałą 
Drogę Krzyżową w Fort de 
France. Nie mogłam się 
oprzeć i nie wysłać Wam tych 
zdjęć!

Trudno było wyłonić 
zwycięzcę i przyznać 
nagrodę... spośród dwóch 
pierwszych włoskich ciastek 
i finałowego zrobionego na 
Ukrainie! Mniam!
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Album rodzinny

Ojciec Jørgen Hviid 
 

Nasz pierwszy kapelan 
międzynarodowy, Ojciec 
Jørgen Hviid, dnia 5 grudnia 
powrócił do Domu Ojca. Na 
zdjęciu jest z Pawłem VI 
podczas międzynarodowej 
pielgrzymki do Rzymu w 1975r.
  

Jestem bardzo poruszona wie-
ścią, że nasz Ojciec Jorgen zo-
stał wezwany przez naszego 
Ojca w Niebie. Był tak cenny 
dla Wiary i Światła os samego 
początku, kiedy bez wahania 
przyjął funkcję kapelana mię-
dzynarodowego dla pielgrzymki 
w roku 1971, w czasie, gdy 
było tyle sprzeciwu i wątpliwości 
wobec tego projektu. Zawsze 
był wierny i zdeterminowany, 
opanowany i delikatny w czasie 
konfliktów. Zawsze był życzliwy 
dla każdego. Pracowałam z nim 
również, w związku z badaniem 
dzieci cierpiących na kalectwo 
fizyczne i zaobserwowałam 
sposób w jaki przeżywał ich 
cierpienie, i wiedział jak im po-
móc. Był bardzo blisko tych 
wszystkich, którzy przeżywali 
trudne sytuacje. Wspominałam 
o nim kilkakrotnie w „Nigdy wię-
cej sami. Przygoda Wiary 
i Światła”. Przede wszystkim na 
stronie 33, w opisie międzyna-
rodowego spotkania w Gene-
wie, gdzie został wybrany. 

Przez wiele lat Olivier dzielił się 
swoją wiedzą z Wiarą i Światłem, 
L'Arche i OCH, oferując im rady 
i wsparcie. Przez wiele lat był 
przyjacielem i doceniałem jego 
wspaniałe ludzkie przymioty 
i głęboką wiarę, w momentach 
determinacji, w chwilach słabości, 
jak również i wątpliwości. 
Przez te wszystkie burzliwe lata, 
jego odwaga, wiara w życie i w 
Boga wzbudzały poważanie 
i szacunek... Olivier walczył ze 
swoją chorobą do końca, ciągle 
angażując się „w sprawy Pana”. 
Dziś, jest czas próby i smutku dla 
tych, którzy go znali i kochali. 
Bądźmy w duchowej bliskości 
z jego żoną Anną, jego dziećmi 
i wnukami. 

Viviane le Polain

 
 

Lucie Godard 
 
  

 Dnia 21. października Lucie 
zasnęła w ramionach Jezusa. 
Miała 93 lata. Była ukochaną 
Mamą Jacques'a. W czasie 
formacji w Ciney, oparłam się
na jej świadectwie podczas 
wprowadzenia do czuwania
i wróciłam z pięknymi kartkami 
podpisanymi dla niej przez 
wszystkich. Uczestniczyła w 
pierwszej pielgrzymce w 1971 r., 

 

Opisuję tam w kilkunastu zda-
niach co jego obecność wniosła 
do Wiary i Światła na szczeblu 
międzynarodowym. Na stronie 
38 wspominam czas, gdy byli-
śmy ogarnięci paniką: „Czy nie 
powinniśmy odwołać tego zbyt 
ryzykownego projektu?” Ojciec 
Hviid "złapał" pociąg z Danii, by 
spędzić 24 godziny w Lourdes 
i wspierać mały międzynarodo-
wy zespół. Tak bardzo chciałam 
wziąć udział w jego Mszy po-
grzebowej. Niestety, nie mo-
głam tam być z Tobą, ale wiedz, 
że zawsze będziesz w moich 
modlitwach, myślach i w moim 
sercu. 

Marie-Hélène Mathieu 

  

Składamy serdeczne podzięko-
wania Ojcu Hviid, który w ra-
mach swojego pogrzebu, za-
miast kwiatów poprosił o datki 
na solidarną pomoc dla Wiary 
i Światła w Afryce

 

Żegnaj, Olivier! 
  

Musieliście słyszeć, że dnia 
21 października Olivier Le 
Gendre odszedł do Pana. Lucie, au centre de la photo 

Lucie, w środku
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Mały Jean z Litwy 
  

 

Urodził się 2 grudnia 2014 r. jako 
dziecko Dariusa Chmieliauskasa, 
byłego wicekoordynatora 
międzynarodowego. Tutaj Jean 
z dwiema ze swoich czterech 
starszych sióstr, które są nim 
zachwycone! Witamy na świecie, 
maleńki Jeanie!
 

Skarpety piosenek

  

Mieliśmy wiele radości z propo-
zycjami wytycznych do uczczenia 
Świąt Bożego Narodzenia... Tutaj 
nasze "skarpety piosenek"!

Ziarna gorczycy (Francja)
  

Boże Narodzenie w Polsce 
Zachodniej

 

  

Tutaj wspaniałe zdjęcie ze scenki 
bożonarodzeniowej! 

Dorota, Radosne Ogniki   

doświadczając wszystkiego. 
Jesteśmy pogrążeni w smutku, 
ale i pewni, że teraz jest zawsze 
przy nas. Idziemy dalej z nią 
i z innymi – z zapałem!

Marie-Rose Lefrère 
  Oto jej świadectwo:
Pierwsza pielgrzymka do 
Lourdes, w 1971r., była dla 
mnie najważniejsza. To było 
coś nowego. Nie ma słów, by 
opisać to wzruszenie i radość. 
Było tam tyle osób z ułomno-
ściami. To było spotkanie mię-
dzynarodowe, byli tam ludzie 
z różnych stron. Czasem my-
ślisz, że jesteś sam ze swoimi 
dziećmi, ale są one nawet w 
innych krajach, z ułomnościami 
dużo bardziej poważnymi niż u 
mojego Jacquot'a! A te wszy-
stkie pieśni... A zwłaszcza 
ta: „Przyjaciele, wyśpiewajmy 
naszą radość”. W naszym 
małym zakątku świata nie 
zdawaliśmy sobie z tego 
sprawy. To było cudowne 
i bardzo wzruszające. Była 
tam RADOŚĆ, mimo wszystko! 
Nie ma żadnych słów, by to 
opisać...

Lucie 
 

Ślub w Korei
  

Eon  Hyon  (Agnès),  ze
wspólnoty “Village  Light” 
(pol. "Wiejskie Światło"; przyp. 
tłum.) w Kwangju wyszła za

mąż za Song Min Lee (Raphaël) 
ze wspólnoty „Mindale” w 
Chong Ju. Oba miasta są 
oddalone od siebie o 4 godziny 
drogi, ale Wiara i Światło 
zbliżyła ich do siebie. 
Najlepsze życzenia na nowej 
drodze życia!

 

 

Dwóch nowych biskupów! 

Papież Franciszek mianował 
na stanowisko biskupa dwóch 
byłych kapelanów Wiary 
i Światła:

26 listopada 2014r. - 
biskupem Gikongoro 
w Rwandzie został prałat 
Célestin Hakizimana, 

 
16 grudnia 2014r. - 
biskupem Hyderabadu 
w Pakistanie został prałat 
Samson Sukardin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●   

●   
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Międzynarodowa solidarność

Czym jest Dzień Głoszenia i Dzielenia?
Ten dzień zaczął być obchodzony po międzyna-
rodowej pielgrzymce do Lourdes w 2001 roku. 
Ma on dwa cele:
 
Głoszenie, misja
Wiara i Światło została nam powierzona, aby 
być znakiem w świecie. Musimy być świadkami 
powołania osób z niepełnosprawnością 
umysłową. Jesteśmy wezwani, by dzielić się 
„Dobrą Nowiną”, którą otrzymaliśmy w parafiach,
szkołach i innych ruchach. Proponujemy wam 
„Przyjdźcie i zobaczcie!”. Nasi bracia i siostry 
z niepełnosprawnością, którzy często są 
odrzucani, otwierają drogę.
 
Dzielenie, solidarność
Jesteśmy wielką rodziną 1500 wspólnot w 80 
krajach na świecie. Niektórzy z nas są zamożni, 
inni mniej a jeszcze inni są bardzo biedni. Jako 
rodzina musimy sobie pomagać. Nasza 
międzynarodowa rodzina może dalej żyć 
i wzrastać tylko jeśli każda wspólnota z 
każdego kraju jest pomysłowa, aktywna i potrafi 
się dzielić. Zaczyna się od jednego euro albo 
jednego dolara w najbiedniejszych krajach aż 
do 250 euro lub dolarów w krajach rozwiniętych 
ekonomicznie. Niektórym wspólnotom udaje
się nawet wpłacić wiele więcej

Jak?
Niektóre wspólnoty przeżywają swój Dzień 
Głoszenia i Dzielenia, uczestnicząc w 
ekscytujących i pożytecznych zajęciach. Wiele 
świadectw pokazało, że organizowanie takiego 
dnia angażuje całą wspólnotę wokół projektu 
i daje nowy rozpęd do działania.

Kiedy?
Każdy moment jest dobry na organizację Dnia 
Głoszenia i Dzielenia: w lutym wraz ze 
Świętem Światła, podczas Wielkiego Postu, 
a nawet latem, aby móc zaplanować atrakcje 
na zewnątrz.

Dzień Głoszenia
                   i Dzielenia

Brigitta i jej mała córeczka, Lubumbashi

Nasz Dzień Głoszenia i Dzielenia był bardzo 
udany. Zebraliśmy 350 euro w ramach 
solidarności z Afryką. Zdjęcia przesłane przez 
międzynarodowy sekretariat pomogły 
w stworzeniu wspaniałych paneli do dekoracji 
sali. Twarze naszych braci i sióstr z Afryki 
pięknie pokazały znaczenie naszej inicjatywy. 
Rano animowaliśmy parafialną Mszę Św., 
a koordynator naszej wspólnoty przedstawił 
ruch Wiara i Światło. Po południu wspólnota 
przedstawiła pantomimę o Narodzeniu 
Chrystusa. Wielu przyjaciół pomogło nam 
recytować wiersze. Przyjechał chór, by
zaśpiewać kolędy. Christian, osoba 
z upośledzeniem i członek naszej wspólnoty,
odniósł wielki sukces dzięki swojej 
„balladzie na harmonijkę”!
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Oto kilka pomysłów na dobry program

 

Podejmijcie decyzję razem i wystarczająco 
wcześnie na temat jakich środków chcecie 
użyć. Przedstawienie, pantomima, wykonanie 
koncertu (jak w Japonii i we Francji), sprzedaż 
ciast, naleśników albo dżemu w pięknie 
udekorowanych małych naczyniach, kwiatów, 
drobnych ozdóbek, kalendarzy (jak Lebanon 
albo Mauritius) lub kartek, które można łatwo 
zrobić przy pomocy komputera, albo “pchli 
market”, lub loteria! Nie krępujcie się poprosić 
Międzynarodowy Sekretariat Wiary i Światła 
o jakiekolwiek zdjęcia ze wspólnot na całym 
świecie, szczególnie tych zrobionych w 
najbiedniejszych krajach. Można również 
zorganizować posiłek, czy tańce…

●   Stwórz otwarte zaproszenie dla wszystkich 
twoich przyjaciół, rodziców, sąsiadów, 
znajomych…
Ogłoś wydarzenie w parafii, w chrześcijań-
skich lub lokalnych radiach, lub lokalnych 
gazetach. Podziel się ze wszystkimi 
programem dnia…
Bądź tam, w „Dniu D” ("Dzień D" – nienazwa-
ny dzień, w którym ma się rozpocząć dana 
operacja; przyp. tłum.), ze wszystkimi 
i z najpiękniejszym uśmiechem na twarzy
Kiedy wszystko się skończy, ekipa 
koordynująca może dokonać oceny, aby 
zobaczyć co poszło dobrze, a co trzeba 
poprawić do następnego roku. Zapiszcie to, 
przecież zapominamy tak szybko!
 I w końcu, nie zapomnij wysłać zebranych 
pieniędzy do koordynatora prowincji.

Każdego roku, na nasz Dzień Głoszenia 
i Dzielenia, około 250 członów Wiary i Światła 
spotyka się w centrum Yorku, który jest 
jednym z najpiękniejszych miast w Anglii, 
by śpiewać kolędy na ulicach. Przyciąga to 
wielu ludzi. Przyjaciele rozdają ogromne 
liczby ulotek Wiary i Światła oraz tłumaczą 
kim jesteśmy i dlaczego tak śpiewamy na 
Ulicy wszyscy razem. Średnio zbieramy 300 
funtów dla solidarności i wszyscy mają 
wspaniały dzień….  

Zdecydowaliśmy się zrobić kartki świąteczne,
by sprzedawać je w Dzień Głoszenia i Dziele-
nia. Dwie osoby z zespołem Downa, po 
powrocie do domu, opisywały swój dzień 
z dumą i entuzjazmem: „Rysowaliśmy kartki, 
by pomóc innym wspólnotom Wiary i Światła”. 
To oni byli tymi, którzy dawali. To ważne 
pozwalać najsłabszym również być dawcami.
To naprawdę ich wzmacnia. Wiedzą dzięki 
temu, że są pełnoprawnymi członkami 
wspólnoty. 

 

Na ulicach Yorku

 W „Dzień D” każdy członek wspólnoty 
przyjechał z miską ciasta do naleśników. 
Właściciel restauracji pożyczył nam gorące 
płyty kuchenne i zrobiliśmy nasze naleśniki 
na placu katedralnym. Udekorowaliśmy 
wszystko dużymi krepowymi kwiatami we 
wszystkich kolorach i wystawiliśmy małe 
stoisko z informacjami. Cóż za sukces! Po 
opowiedzeniu o Wierze i Świetle na koniec 
Mszy Św. i zaproszeniu parafian do zebrania 
się na zewnątrz, wszyscy ustawili się 
w kolejce do naleśników. Ostatni został 
sprzedany na aukcji, w świątecznej 
atmosferze, pełnej śmiechu: 35 euro!

 

  
  

Broszura: „Kika prostych przepisów na 
Zbiórkę pieniędzy” jest dostępna w 
Międzynarodowym Sekretariacie (1€)

●  

●   

●   

●   

●   
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 19-23 luty: spotkanie Międzynarodowego Zespołu Koordynacyjnego Rome (Włochy) 
 6-8 marca: sesja formacyjna Hovedgård (Dania) 
 13-15 marca: rekolekcje dla wspólnot z Gibraltar'u
 14 marca: sesja formacyjna dla prowincji "Kimata" (Italy Centre, Cypr, Grecja), 

                  Perugia (Włochy) 
 14-15 marca: spotkanie dziewięciu francuskich prowincji, Bordeaux 
 20-22 marca: spotkanie międzynarodowej Rady Zarządzającej, Thorn (Holandia) 
 21 marca: dzień formacji dla grupy koordynatorów z regionu Namur (Belgia) 
 28 marca: dzień formacji dla "Terra et Mare" (wschodnia Hiszpania), Barcelona 
 18 kwietnia: zgromadzenie prowincji "France Sparkling East", Nancy  
 25 kwietnia: dzień formacji "Terra et Mare" (wschodnia Hiszpania), Segovia 
 1-3 maja: obóz wakacyjny, Magleås (Dania)  
 8-10 maja: zgromadzenie prowincji "France Entre deux Mers", Lourdes 
 30-31 maja: sesja formacyjna dla grup koordynatorów we Francji, Issy les Moulineaux

Międzynarodowa Agenda

 
●  W Lutym 2015 roku delegacja “Święta Rodzina” (północny Egipt i Sudan) zapoczątkowali

nową wspólnotę Wiary i Światła w Gouba i Waw, południowy Sudan.
Budżet tej misji : 2100 €  

●  Sesja formacyjna odbędzie się w Benin we wrześniu 2015 roku z koordynatorami
z Wybrzeża Kości Słoniowej Burkiny Faso, Nigerii i Kamerunu.
Około 40 uczestników, normalnie oddzielonych od siebie dużymi odległościami, będzie
mogło wziąć udział w tej formacji
Budżet tej sesji: 22 450€ 

Wskazówki redakcyjne: Ghislain du Chéné - Redaktor naczelny i skład: Corinne Chatain 

Solidarność: projekty do wsparcia

Ostatnio wydane 
Nowa edycja 2015 

 
Spis treści: 
 

Jak być dobrym przewodnikiem, Jean Vanier
●   Miejsce kapelanów, Ojciec Isaac Martinez 
 Psychologiczne trudności w byciu odpowiedzialnym, 

Marcin  Przeciszewski 
Dzień po dniu, Viviane le Polain 
Poza najgłębszą ciemnością, Marie-Hélène Mathieu 
Budowanie naszej wewnętrznej jedności, Jean Vanier 
Prawdziwa historia, Mariana Mihelcic 

 
Zamówienia:  Międzynarodowy sekretariat

lub na stronie www.faithandlight.org "Little bookshop" 
2 € 

●   

●   

●   
●   
●   
●   
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List Marie-Helene
 
 
 
 

Tajemnica Salaün’a: 
Szaleniec? Głupek? 
Święty…
 

J       esteśmy w Bretanii, pomiędzy 1320 a 1360 
      Rokiem. Trzydzieści kilometrów na zachód 
od Brest, pośrodku lasów, znajduje się mała 
wioska z około 50 bardzo prostymi domami.
W pobliżu, obok fontanny, mieszka człowiek 
zwany Salaün – Solomon - którego ludzie 
początkowo opisują jako „prostolinijny” 
i „niewinny”. Jest wstanie wypowiedzieć tylko 
jedno słowo: „Ave Maria”. Po śmierci swoich 
rodziców staje się znany jako „Le Folgoët, 
szaleniec z lasu”, ponieważ zakłada swoje 
schronisko obok fontanny w lesie. Jego 
łóżkiem jest wilgotna ziemia, a poduszką 
kamień. Każdego dnia Salaün podróżuje do 
Lesneven, oddalonej o jeden kilometr, aby 
uczestniczyć w parafialnej Mszy Świętej. Potem 
przechadza się od farmy do farmy prosząc o 
chleb i powtarzając Ave Maria,czasami dodając:

„Salaün chciałby zjeść kawałek chleba”. Obda-
rowuje każdego swoim uśmiechem, tym 
niesamowitym darem, który Bóg dał 
człowiekowi, nawet najbardziej nędznemu. 
Kiedy powraca do fontanny, zanurza w niej 
kawałki chleba, które musiały być bardzo 
suche. Później wesoło huśta się na gałęzi 
drzewa znajdującej się nad fontanną i zanurza 
się w wodzie po same ramiona. Czyniąc ten 
gest, czy on nie odnawia znaku chrztu 
codziennie, jego udziału w śmierci Chrystusa, 
z którego objawia się zbawiony w Jezusie, 
odrodzony? Po tym, setki i tysiące razy 
wyśpiewuje jak ptak: ”Ooooooo! Ave Maria!” 
Świętuje chwałę Boga z całym stworzeniem, 
zaskakująco przywracając do życia słowa 
psalmu: „Drzewa same tańczą z radością”.

  
Ave Maria w złotych literach 
  

W 1358 roku, w wigilię Wszystkich Świętych,
sąsiedzi odkryli Salaün’a leżącego bez życia 
obok fontanny. Dziewica Maryja, która 
towarzyszyła mu na każdym kroku życiowej 
drogi, przyszła do niego w godzinę śmierci, 
żeby poprowadzić go do serca Boga..   

Bez chwili zwłoki ludzie pogrzebali go 
u stóp drzewa. Krótko po tym ogarnęło ich 
zdumienie, ponieważ w tym miejscu rozkwitła 
wspaniała lilia; w miejscu, na którym można 
było odczytać napis „Ave Maria”-napisany 
złotymi literami. Kiedy ciało zostało odkryte, 
zauważono, że korzeń lilii znajdował się w 
ustach zmarłego. Cud lilii trwał kilka tygodni.

 

 

  

Salaün, witraże w sanktuarium

* Fragment z Cienie i Światła Nr 202 

Warto jest na nowo odkrywać niektóre ze starożytnych historii…Takich, jak ta o Salaün’ie, 
pokornym człowieku z Folgoët, z Bretanii (Francja), który stał się dobrze znany po śmierci 
pod koniec średniowiecza. Ma nam coś do powiedzenia!*
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Powitany takim, jakim był
  
Uważam, że historia Salaün’a porusza do

głębi.Wiele aspektów z jego życia pozostaje nie
bez znaczenia w obecnych czasach. Pozwólcie, 
że krótko poruszę temat jego rodziców. 
W czasach znaczącej biedy i nędzy kuszącym 
było, aby porzucać, rezygnować z dzieci, 
w szczególności cierpiących na różnego rodzaju 
upośledzenia. Rodzice Salaün’a przyjęli go 
takim, jakim się urodził i przekazali mu 
najcenniejszy z darów – swoją miłość oraz 
wiarę w Boga i Jego Matkę, Dziewicę Maryję. 
Po owocach można poznać, iż wzrastał w 
prawdzie. Salaün wydaje się być karmiony 
Ewangelią według Świętego Mateusza: 
„Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się 
zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, 
ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. 
Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego 
sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam 
dodane.” Przed śmiercią nie mając nikogo, 
komu mogliby powierzyć Salaün’a, oddali go 
w ręce Maryi, wierząc w jej czułość.

Dziś, kiedy rodzice dowiadują się ,że będą 
mieli dziecko z upośledzeniem, zostają poddani
strasznej presji, aby się go pozbyć.

 

 

 

M-H.M. 

Folgoët - dzień odpustu parafialnego

Tłumy podążały, żeby go zobaczyć . W tym 
miejscu ludzie natychmiast chcieli 
wybudować kaplicę. Sześćdziesiąt lat 
później, dzięki wsparciu ludzi i ogromnej 
hojności Jeana IV, Diuka Bretanii, kościół 
zaczął nabierać kształtów - wspaniałych, ale 
bardzo niezwykłych w środku tej biednej i 
nieurodzajnej ziemi. Ołtarz główny znajduje 
się w miejscu grobu Salaün’a, skąd wypływa 
fontanna. Ludzie z całej Bretanii i z okolic 
przybywali, aby błagać Maryję o uleczenie 
ich z wszelkich ubytków na ciele i sercu 
przez wstawiennictwo u jej Syna - Jezusa 
Chrystusa. Trwało to przez wieki. Tradycja 
pięciu sobót w maju oraz Great Pardon 8 
września jest kultywowana do dziś. Dzisiaj 
jest także radość wspólnoty „Wiara i Światło”, 
która ma swoje korzenie w Folgoët 
i podtrzymuje co miesięczne spotkania w 
sanktuarium w pokoju Salaün’a dla braci i 
sióstr z upośledzeniem. Tam wspólnota 
wzbogaca się i ożywia.

Są zmuszeni do dokonania wyboru, który 
staje się nie do zniesienia. Padają ofiarom 
ostrzeżeń iż życie jest zbyt ciężkie 
zarówno dla dziecka jak i jego rodziny. 
Oznacza to, że 96% dzieci z Zespołem 
Downa nigdy się nie urodzi. Co więcej, 
każde z nich jest tak wyjątkowe, jak 
wyjątkowy był Salaün. Kiedy odkrywamy 
niepełnosprawność dziecka - przed lub 
po narodzinach - spontanicznie nasuwa 
się pytanie, które często przeradza się w 
obsesję. „Co się z nim stanie kiedy nas 
zabraknie?”. To prawda, iż musimy stawić 
czoło przyszłości w różnych etapach jego 
życia. Jednakże, zasadniczo, jak rodzice 
Salaün’a, tak rodzice osób niepełnospra-
wnych są wezwani do tego, aby przyjąć to 
na wiarę, by w ciemno oraz bezustannie 
wierzyć Bogu.
     Czy Salaün jest świętym? Czy któregoś 
dnia będzie kanonizowany? Może, jeżeli 
taka jest wola Boga. On, który wybiera, co 
głupie w oczach świata, aby zawstydzić 
mędrców.
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