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WIARA I ŚWIATŁO,  

WIELKA WIOSKA 
 
 
 
 

en numer „Żagli na maszt” jest ostatnim przed 
wielkim lipcowym spotkaniem w Leeds.  
To już 17 wydanie… I nie wliczam w to wydania 

specjalnego o spotkaniu Rady Koordynatorów! 
Pierwszy numer miał tylko 4 strony, ten ma więcej niż 
20! Musi być powiedziane, że wiele się wydarzyło od 
spotkania w Lourdes w październiku 2008: nowe 
struktury, które pomogły zmniejszyć dystans i 
przybliżyły nasze piękne wspólnoty do siebie. Wiara i 
Światło jest teraz jak wielka wioska, w której o wiele 
łatwiej dzielimy się z wszystkimi radością i bólem, 
sukcesami i problemami z wszystkimi. 
 
    Widzę wiele reakcji, które kwitną po każdej 
publikacji: w „Żaglach na maszt” jest wiele radości dla 
wspólnot i spotkań prowincji. Jednak wciąż są 
wspólnoty, które nie czytają lub nie są w stanie czytać 
naszego newslettera, spowodowane to jest 
następującymi problemami: 
 

• tłumaczenie: jest dużo osób, które nie rozumieją 
francuskiego, angielskiego albo hiszpańskiego 

• technologia: nie wszędzie połączenie z Internetem 
jest takie samo, wciąż jest wiele krajów, w których 
trzeba iść do kafejki internetowej, aby odczytać 
swoje wiadomości 

• zaniedbanie: każdy koordynator wspólnoty 
powinien wysłać „Żagle na maszt” członkom swojej 
wspólnoty lub wydrukować kopię, która będzie 
krążyć podczas spotkania 

• brak czasu: to prawda - wyprodukowaliśmy sporo w 
ciągu prawie pięciu lat ale czasem to, co 
otrzymujemy powinno być priorytetowe 

    To ważne, że wszyscy czujemy się członkami tej 
samej wielkiej rodziny; i wśród rzeczy, które są ważne 
w kierowaniu wielka rodziną, jest dbanie o 
najsłabszych. Globalnie musimy towarzyszyć 
najbardziej kruchym, aby upewnić się, że wszystkie 
wspólnoty przeżywają te same doświadczenia na całym 
świecie. „Żagle na maszt” są przejrzystym oknem, które 
pozwala każdej osobie zobaczyć, co się dzieje w 4 
kątach Ziemi: bogatsi mogą widzieć konkretne dowody, 
że ich wysiłki solidarnościowe są pożyteczne, biedniejsi, 
że ich wysiłki, które czynią u siebie mogą być 
pomnożone przez to, co otrzymują od bogatszych 
prowincji.  
 
    W ciągu następnych 5 lat należy wziąć pod uwagę 
priorytety, które zostaną ustanowione przez 
Zgromadzenie Międzynarodowe; te priorytety będą 
rezultatem przejrzystego dialogu pomiędzy poziomem 
międzynarodowym a prowincjami, dialogu ułatwionego 
przez bardziej płynną komunikację, która została 
stworzona dzięki „Żaglom na maszt”. Te priorytety 
wzmocnią główną misję Wiary i Światła: żeby wspierać, 
umacniać i dodawać odwagi życiu wspólnot, żeby 
upewnić się, że nasza „Dobra nowina” rozprzestrzenia 
się i że dobre i piękne owoce pokazują się wszędzie, 
gdzie jesteśmy oczekiwani i że przygoda rozpoczęta 
przez Jeana Vanier i Marie Helene Mathieu jest 
kontynuowana! Będziesz bez wątpienia czytać raporty 
odnośnie tego w wielu wydaniach „Żagli na maszt”, 
które otrzymasz w kolejnych latach! Miłego czytania! 
 
 
Ghislain du Chene 
Koordynator Międzynarodowy 

                         

 

  

T

Od redakcji 
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FRANCISZEK, NOWY KATOLICKI PAPIEŻ  

I JUSTYN, NOWY ARCYBISKUP CANTERBURY 
 

W przeciągu 48 godzin dwie 
wielkie uroczystości 
sformalizowały dwie znaczące 
zmiany na czele dwóch 
Kościołów chrześcijańskich.  
 
 

 
Papież Franciszek 

 
 marca, w dniu św. 
Józefa, Papież Franciszek 

przewodniczył swojej papieskiej 
Mszy inauguracyjnej. Wybrany 
tydzień wcześniej przez Kolegium 
Kardynałów, natychmiast stał się 
popularny! Przez swoją prostotę, 
pokorę i wybór imienia – imienia 
Biedaczyny z Asyżu, jednego z 
najbardziej popularnych świętych 
– każdy Katolik na świecie uznał 
go za swojego Ojca Świętego. 
 

Bardzo ważny gest zbliżył nas do 
niego: przejeżdżając przez plac 
św. Piotra swoim nowym 
papamobile (nieopancerzonym) 
poprosił o zatrzymanie się i 
wysiadł by podejść i ucałować 
Cezara, osobę poważnie 
upośledzoną; uśmiech, jaki 
pojawił się na twarzy Cezara, 
pokazywał jak bardzo ten gest 
współczucia i uprzejmości 
przedstawiał to, co Papież miał 

powiedzieć w swojej homilii o św. 
Józefie: „W Ewangelii św. Józef 
ukazany jest jako silny i odważny 
człowiek, pracujący człowiek, 
jednak w jego sercu widzimy 
delikatność, która nie jest cechą 
słabych ale raczej oznaką siły 
ducha i zdolności do współczucia, 
do troski i do szczerej otwartości 
na innych, do miłości. Nie 
możemy się bać dobroci, 
delikatności!” 
 
 

 
Papież Franciszek z Cezarem 

 
21 marca, w Canterbury, 
przewielebny Justin Welby został 
intronizowany jako 105 arcy-
biskup Canterbury i tym 
sposobem stał się prymasem 
Wspólnoty Anglikańskiej w 146 
krajach na całym świecie. 
Otrzyma on list z gratulacjami 
podpisany 18 marca przez wszy-
stkich członków Międzynaro-
dowego Zespołu Koordynującego 
oraz Rady Zarządzającej, którzy 
spotkali się w Leeds. Przekaże mu 
go biskup John Packer, delegat 
Wspólnoty Anglikańskiej Wiary i 
Światła. Justin Welby, aby wejść 
do Katedry musiał trzykrotnie 
pukać w drzwi swoim pastorałem 
deklarując: „Przychodzę nie 
znając nic prócz Jezusa Chrystusa  
ukrzyżowanego, i w słabości, i 
strachu, i z wielkim drżeniem.” 

 
Przewielebny Justin Welby 

 
Dla francuskiego pisma „La Croix” 
(pol. „Krzyż”) powiedział o eku-
menizmie: „Możemy pozostawać 
aktywni szczególnie w obszarze 
nowej ewangelizacji w Europie. 
Nasze kościoły muszą być gotowe 
do wspólnej pracy nad ewan-
gelizacją Europy. Po drugie, 
proponuję byśmy złączyli nasze 
siły we wszystkich obszarach 
społecznych, które obejmują 
ochronę życia od poczęcia aż do 
śmierci…”  
 

 
"Pukajcie a otworzą wam..." 

19 

Hołd 
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Droga do Cacao 
a niedziela miała dla nas 
wyjątkowy charakter, 
ponieważ nasze spotkanie 

nie przybrało zwyczajnej formy. 
 

 
 
Nasza wspólnota Okrzyki Radości 
z Gujany wpadła na pomysł 
odwiedzenia naszego kapelana 
ojca Daniela Catherine w jego 
parafii w Cacao. Żeby to zrobić, 
musieliśmy znaleźć środek 
transportu. W celu zebrania 
funduszy zorganizowaliśmy 
sprzedaż ciastek podczas 2 
weekendów w lutym i maju. 
Dzięki hojności parafian byliśmy w 
stanie zrealizować nasz plan. 
 
Opuściliśmy wyspę Cayenne o 
6:30, powierzając naszą podróż 
Trójcy Świętej i wstawiennictwu 
Dziewicy Marii poprzez różaniec, 
pieśni i modlitwę. Dotarliśmy do 
celu o godz. 8:00. Pod koniec 
Mszy podziękowaliśmy para-
fianom za to, że akceptują 
nieobecność swojego księdza raz 
w miesiącu, który wtedy 
towarzyszy naszym spotkaniom i 
za to, że specjalnie dla nas, Msza 

została przesunięta o pół godziny. 
Dodatkowo dostaliśmy miłą 
niespodziankę: owoce liczi ku 
naszej wielkiej przyjemności! 
 
Potem wspólnota podzieliła się na 
2 grupy, jak zazwyczaj: z jednej 
strony rodzice i koordynator, aby 
opowiadać i dzielić się słowem 
miesiąca i z drugiej strony „ci, 
którzy są źródłem światła i 
przyjaźni” oraz przyjaciele, aby 
grać w różne gry jak „Szymon 
mówi”. W tym czasie ojciec Daniel 
był dostępny dla tych, którzy 
chcieli przyjąć sakrament 
pojednania, przebaczenie było 
częścią tematu zaproponowanego 
przez Drogowskazy. 
 
W końcu, po wizycie w markecie, 
znowu autobusem pojechaliśmy 
do St Paul’s College na obiad. 
Zostaliśmy ciepło przyjęci i 
ugoszczeni tradycyjnym posiłkiem 
z produktów z marketu: świeżymi 
owocami, parepos (owoce palmy) 
i słynnymi liczi! Podczas posiłku 
uczniowie tańczyli dla nas 
laotańskie i tajlandzkie pieśni.  
 

 

Czas świętowania skończył się o 
14:30. Po podziękowaniu naszym 
gospodarzom, wyruszyliśmy z 
bukietem kwiatów... 
 
Dziękujemy Panu za ten piękny 
słoneczny dzień i wszystkich ludzi, 
których postawił na naszej drodze 
dla szczęścia naszej wspólnoty! 
 

Solange Marlin  
i Stéfanie Amaranthe  

Zdjęcia: Laurent Minfir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
  

T

Świadectwo 

Piękna okolica, bogata w 
smaki i kolory, przyjazna 
szkoła... Niech Bóg błogosławi 
Cacao i ojca Daniela za jego 
ciepłe przyjęcie, wypełnione 
modlitwą, radością i 
kulinarnymi smakami. Niech 
radość z otrzymania wezwania 
od Boga rośnie w naszych 
sercach, abyśmy Go słuchali i 
służyli naszym sąsiadom. 
Wielkie podziękowania dla 
kierowcy autobusu, to była 
bardzo przyjemna podróż. 

Rodzina Lehacaut and Raffoul 

Wielkie dzięki dla was 
wszystkich, którzy przywitali-
ście nas w Cacao, odnieśli śmy 
wrażenie, że jestesmy ważnymi 
gośćmi, to prawda, że byliśmy 
w miejscu zamieszkałym przez 
Ducha Świętego, czuliśmy się 
dobrze, a podczas obiadu 
byliśmy traktowani lepiej niż w 
restauracji.  

Rodzina Elfort Hippolyte 
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KAŻDEGO ROKU OBCHODZIMY ŚWIĘTO ŚWIATŁA. JEDNAK TEN 
ROK BYŁ WYJĄTKOWY, PONIEWAŻ BYŁA TO 25-ta ROCZNICA 
WIARY I ŚWIATŁA W RWANDZIE.  
 
 
Mamy 15 wspólnot. Każda wspólnota średnio liczy 15 członków 
lub więcej... W czasie naszych uroczystości nasze serca były 
przepełnione radością. To jest wyjątkowa okazja, by goście lepiej 
poznali Wiarę i Światło. Wszystkie wspólnoty ze stolicy spotkały 
się na Uczcie Światła tego roku w Parafii Świętej Rodziny w 
Kigali. Przedstawiamy kilka świadectw zebranych podczas 
uroczystości przez Godeberthe, vice-koordynatora dla Rwandy...  
 

 
 
 
 

Rwanda ma 25 lat! 
 

 
                        Godeberthe Mukagasana 

 

  

Świadectwa 

 

 

 

Lubię oglądać filmy, śpiewać i gawędzić. Kiedy 
jestem z innymi, nie myślę o moim ciele z 
czarnymi plamami, nawet idę za dnia bez 
zażenowania.  

Olivier 

Nawet jeśli 
zawsze jestem w 
wózku, jestem 
szczęśliwa, moje 
serce jest pełne 
radości. 
Uczestniczę w 
uroczystościach 
jak inni.  

Jeanine. 
 

Lubię młodych ludzi, rozmowy i piłkę nożną. I 
nawet teraz, jeśli tylko mielibyśmy piłkę do gry 
podczas spotkań... I jeśli byłaby siatka do gry w 
piłkę siatkową, bylibyśmy bardzo szczęśliwi.  

Innocent. 
 

 Aby wesprzeć „Żagle na maszt!” wyślij nam relacje ze zgromadzeń, spotkań, sesji formacyjnych, zdjęcia… Wyślij 
nam wieści o wspólnotach, które prowadzisz, zbierz kwiatki… 
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Świadectwa 

Dzięki tato, że dałeś mi tą Fantę. Lubię 
uroczystości, ponieważ pijemy Fantę, dostajemy 
słodycze i dobrze jemy, mamy ubaw i wracamy 
do domu zmienieni na lepsze.  

 
Christiane.  

 

 

Dziękuję Pascal'owi i Philomène za ten uroczy 
podarek. Źle się czułem z powodu szczęki złamanej 
podczas ataku epilepsji. Jestem pocieszony dzięki 
prezentowi.  

Jean-Eudes.  
 

Chciałbym pokroić to rocznicowe ciasto. Oh, jaka 
ładna jest ta uroczystość Wiary i Światła!  
 

Jesteśmy szczęśliwi, że działania Wiary i Światła 
przynoszą nam ulgę. Jesteśmy tutaj wszyscy 
tacy sami i dziękujemy naszemu Bogu.  
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Anna, seniorka Wiary i Światła 
 

 

Anna Lambert-Koch, seniorka Wiary i Światła w 
Luxemburgu, 16 czerwca 2013 roku obchodziła swoje 
100 urodziny! 
 

nna urodziła się 16 czerwca 1913 roku w 
Crendal w rodzinie z 6 braci i sióstr. Mając 
ledwie trzy lata straciła ojca. Na koniec swojej 

obowiązkowej edukacji (szkoła podstawowa), w bardzo 
młodym wieku, Anna musiała iść do pracy i żyć na 
farmie by pomagać rodzinie. W wieku 18 lat została 
wysłana do pracy jako służąca u rodziny sklepikarzy w 
Brukseli.  
Cztery lata później wróciła do rodzinnego kraju i 
znalazła pracę w bistro/małym hotelu w Ettelbruck. 
Tam poznała swojego przyszłego męża Michela. Pobrali 
się w 1937 roku w Katedrze w Luxemburgu. Mają 
dwoje dzieci Ady i Claire.  
Podczas wojny nie było żadnej pracy dla jej męża, 
instalatora ogrzewania. Więc aby zarobić kilka pensów 
para pomagała w zbieraniu kory dębowej (do taniny) w 
lasach.  
 
Przez ostatnich siedem lat Anna żyła ze swoją córką i 
zięciem aktywnie pomagając w domu.  
27 lat temu, gdy zmarł jej mąż, została zaproszona 
przez „Reebou” (rainbow – tęcza) – wspólnotę Wiary i 
Światła. Zastanawiała się co może zrobić „dla tych 
ludzi”, ale bardzo szybko to polubiła i znalazła tam 
dobrych przyjaciół. Od tego czasu nie opuściła ani 
jednego comiesięcznego spotkania!  
 
 

 

 
 
 
Anna jest zawsze zadowolona, tryska szczęściem i 
radością i to przyciąga młodych ludzi. Nawet dziś 
ludzie, których znała jako dzieci, nadal ją odwiedzają. 
Stała się dla nich kimś w rodzaju babci.  
 
Od czasu jej 93 urodzin, jej rodzina i przyjaciele z wielką 
serdecznością świętowali jej urodziny. W jej 
wspólnocie Wiary i Światła jest świętowanie z wielkim 
ciastem. Tam też stała się babcią dla wszystkich…  
Na nasze pytanie co by zrobiła, gdyby mogła przeżyć 
swoje życie jeszcze raz odpowiedziała bardzo pokornie: 
„Postarałabym się zrobić lepiej wszystkie rzeczy 
których nie zrobiłam dobrze w życiu.” 
 

Wspólnota „Reebou”

A

Świadectwo 

Wszystkiego najlepszego z okazji 
100 urodzin, Anno! 

 
Dziękujemy Ci za świadectwo 

pokory, radości i lojalności jakie 
nam dajesz. 
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Święta w Zimbabwe 
 

 
 

Wspólnota "Święta Monika" w Chitgungwiza, kilka 
kilometrów od Harare, stolicy Zimbabwe. 
 
Ponad 35 członków wspólnoty Świętej Moniki spotkało 
się w parafii Chitungwisa by uczcić narodziny Jezusa. 
Każdy odłożył na bok swoje zobowiązania tylko po to, 
by zorganizować ciepłą uroczystość dla wspólnoty. 
Uroczystość rozpoczęła się o 10 rano i trwała całe 
popołudnie. Było mnóstwo pieśni, świadectw, śmiechu, 
dzielenia się i słów zachęty dla rodzin i przyjaciół, 
którzy pracują każdego dnia by odkrywać ukryte skarby 
i talenty ludzi niepełnosprawnych intelektualnie. 
 
Z tej okazji, ojciec David Harold Barry wyraził swoją 
wdzięczność członkom wspólnoty za jedność i 
niewzruszone poświęcenie dla Wiary i Światła. Również 
dziękował nam za ciepłe przywitanie 
międzynarodowego koordynatora Ghislaina, który 
odwiedził nas w listopadzie. 
 

Potem mówił o narodzinach Jezusa i smutku 
otaczającym Jego urodziny, o Herodzie skazującym na 
śmierć wszystkich męskich niemowląt w celu zabicia 
Jezusa... Nawet dzisiaj, dzieci są w niebezpieczeństwie, 
zwłaszcza te niepełnosprawne intelektualnie... Wezwał 
nas byśmy kontynuowali nasze wysiłki w celu 
zwiększania miłości i radości w naszych wspólnotach. 
Na koniec podziękował nam za organizację tego dnia, 
w szczególności Pani Mutara, Lenardowi Chipeperengo 
i Mary, która zebrała potrzebne fundusze, które to 
umożliwiły. 
 
Prosiłem wspólnotę by zapraszać młodych ludzi, by 
mogli odkryć wartości Wiary i Światła. Oddałem honory 
poświęceniu członków służby Wiary i Światła, ale 
przypomniałem również, że to dziedzictwo musi być 
przekazywane młodemu pokoleniu. Potem dzieliłem się 
własnym doświadczeniem. Byłem bardzo młody, kiedy 
dołączyłem do Wiary i Światła i wielu moich przyjaciół 
dogryzało mi mówiąc, że zostanę "szalony" i że moje 

Świadectwo 

Ojciec David Ojciec David i Time 
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relacje z ludźmi upośledzonymi pochłaniają cały mój 
czas. Byłem zawsze wierny moim zobowiązaniom, 
ponieważ znalazłem skarb w Wierze i Świetle. To jest 
skarb, który wspólnota musi pomóc odkryć młodym 
ludziom. 
 
Pani Kudyanyemba (reprezentująca organizację 
wspierającą niezależność, LESO) zwróciła się do 
rodziców by ich zachęcić. Wyjaśniła, że ta organizacja 
została stworzona w odpowiedzi na pandemię HIV i 
AIDS, w celu pomocy przy badaniach wykrywalności 
wirusa i leczeniu zachorowań. Dzisiaj LESO skupia 
swoje wysiłki na pacjentach terminalnie chorych, 
osobach chorych na raka, sierotach i 
niepełnosprawnych. Pani Kudyanyemba podkreśliła 
ważność rozpoznania dzieci, które wciąż pozostają 
ukryte w domach z powodu ich intelektualnej 
niepełnosprawności. Zaprosiła członków Wiary i 
Światła by również szukali tych ukrytych dzieci i 
przychodzili im z pomocą. Następnie odważnie 
wyznała, że ona sama również miała AIDS i że umarłaby 
5 lat temu, gdyby nie opieka, jaką otoczyli ją 
członkowie tej organizacji. 
 

 
 
Dzieci były bardzo szczęśliwe podczas spotkania. 
Muzyka i posiłek sprawiły, że uroczystość była bardzo 
radosna. Siostra Mary, która tak wiele włożyła w 
organizację spotkania, przyniosła ciasto, na którym 
było napisane "Dla Bożej Miłości". To był dobry koniec 
roku 2012 i powitanie nowego roku 2013!  
 

Time Baluwa,  
wicekoordynator na Zimbabwe.  

  

Świadectwa 

Wiele prowincji jest zmartwionych starzeniem się wspólnot i 
szukają sposobów by przyciągnąć młodych przyjaciół i młode 
rodziny. 26 kwietnia byłem w Jbeil w Libanie, gdzie miało miejsce 
5-te karaoke organizowane przez lokalną wspólnotę. Odbyło się 
ono w dużym kurorcie "Ocean Blue". Miał on możliwość pomieścić 
kilkaset osób, bardzo nowoczesne nagłośnienie i oświetlenie. Kiedy 
przybyliśmy, już była dobra atmosfera! 
 
Wielu uczestników z Wiary i Światła, wspólnot parafialnych i 
innych wspólnot z Bejrutu, już siedziało przy dużych stołach. 
Uzbierało się dużo ludzi i występowało wielu śpiewających 
karaoke. Parkiet taneczny był również bardzo zajęty! Równolegle 
do karaoke miał miejsce bankiet z jedzeniem i drinkami, tombola, 
sztuczkami magicznymi oraz paleniem fajki wodnej. 

Karaoke w Jbeil, Lebanon 

 

Poza Dniem Głoszenia i Dzielenia, była to świetna inicjatywa, która pozwoliła 
zaprezentować Wiarę i Światło w parafii jak i poza nią, zebrać fundusze, pokazać 
młodym ludziom, że przyjaźń z ludźmi upośledzonymi umysłowo (ci ostatni 
wcale nie unikali śpiewu, tańca i zabaw) to piękna rzecz i że wspólnoty Wiary i 
Światła są prawie wszędzie w Libanie gotowe ich przyjąć! Jeśli to zainspirowało 
innych, jestem bardzo szczęśliwy mogąc przyczynić się do rozpowszechnienia 
tych jakże zabawnych imprez. 

 
Sarah 
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Burza dotknęła Portugalię 
 

o za burza! W sobotę 19 
stycznia wybrzeże 
Portugalii zostało 

nawiedzone przez wielki deszcz i 
bardzo silny wiatr (ponad 100 
km/h), które spowodowały 
wielkie zniszczenia! 
 

 
 
    W tym samym czasie w Porto, 
w sercu burzy, odbywało się 
Zgromadzenie Prowincji 
“Luzitania”. I całkiem blisko 
przewróciło się wielkie drzewo 
(na szczęście na właściwą stronę)! 
Czy to Duch Święty czuwał nad 
tym pięknym spotkaniem? Tak, 
jeśli wziąć pod uwagę mądre 
rozeznanie, które miało miejsce 
podczas tych 2 dni... 
 
    Czułam się trochę zagubiona na 
początku, ponieważ portugalski 
nie jest jeżykiem, w którym 
jestem biegła i kiedy Ci, którzy 
tłumaczyli wnioski innych dla 
mnie, byli w centrum rozmowy, 
miałam parę momentów 
osamotnienia i to pomogło mi 
lepiej zrozumieć, jak czują się 
osoby niepełnosprawne, kiedy nie 
wiedzą, o co chodzi: myślę, że 
reagowałam tak jak oni, próbując 
złapać każdego, kto mógłby mi 
pomóc; język niewerbalny, 
zachowanie, ton głosu, uśmiech, 
kiedy ludzie się śmiali, mniej 
uśmiechu, gdy poczułam się 
zdenerwowana... 
 
    To był dobry czas refleksji, aby 
ustalić priorytety na następne 4 

lata: formacja, wzmocnienie więzi 
przyjaźni poprzez spotkania 
krajowe, wzrost ruchu (więcej 
wspólnot, więcej rodziców...), 
ugruntowanie się w parafiach... 
 
    Przyszedł czas na powołanie 
nowego koordynatora prowincji: 
Alfrego i Zeca Souto Neves (którzy 
byli ze mną na Radzie 
Międzynarodowej, to oni 
towarzyszyli wspólnotom afry-
kańskim) i których było mi bardzo 
miło spotkać znowu z tej okazji, 

porozmawiać jak przebiega 
wstępna praca i o organizacji 
dialogu pomiędzy członkami 
Zgromadzenia i osobami, których 
zaproponowali na miejsce Alice 
Cabral, która nie mogła być 
wybrana po raz kolejny. Po 
głosowaniu na koordynatora 
Prowincji została wybrana Olga 
Nobre Grilo, a Ricardo Rodriguez 
będzie towarzyszył wspólnotom 
na północy kraju. Dla południa 
odbędzie się kolejne spotkanie, 
ponieważ Zespołowi Nomina-
cyjnemu nie udało się ustalić 
osób, które pasowałyby do tego 
odpowiedzialnego zadania. To 
będzie pierwsze zadanie nowego 
Zespołu Nominacyjnego powoła-
nego przez Alice! 
 
    W końcu chciałabym podkreślić 
wspaniałą pracę skarbnika 
prowincji Luisa Filipe. Kiedy 
całkiem nowa Rada Prowincji 
wspomniała o następnym 
Zgromadzeniu Międzynarodowym 
w Leeds w lipcu, zaprezentował 
stan finansów Prowincji: były tam 
środki, aby wysłać delegację 4 
osób (koordynatora, wiceko-
ordynatora, mamę i osobę 
niepełnosprawną), ale po tym 

C

Relacja 

Ricardo and Olga 
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kasa byłaby pusta, a sytuacja 
ekonomiczna Portugalii raczej nie 
pomoże zapełnić jej szybko. 
Aczkolwiek, jako, że takie 
spotkania są bardzo ważne i 
odżywcze dla tych, którzy mogą w 
nich wziąć udział, on poradził, aby 
prowincja stłukła świnkę 

skarbonkę, żeby  tyle osób, ile to 
możliwe, mogło pojechać do 
Leeds. Ciepło przyjęłam tą 
propozycję, która pokazuje, że 
Luis Filipe naprawdę zrozumiał, że 
finanse Wiary i Światła powinny 
zawsze służyć jej misji! 
    Spędziliśmy bardzo wesoły 
wieczór z mnóstwem gier, które 
wywołały wiele radości pośród 
uczestników i pełne życia 
świętowanie razem z miejscową 
wspólnotą. Jednak nadszedł czas 
wyjazdu i obiecałam, że wrócę, 
aby lepiej zobaczyć to piękne 
miasto (Porto), które zobaczyłam 
tylko przy kiepskiej pogodzie!  
 
    Podróż powrotna była także 
bardzo ryzykowna, ponieważ 
podczas, gdy w Porto wiał silny 
wiatr, w Paryżu padał gęsty śnieg! 
Lot był opóźniony i zakończyłam 
podróż prawie o 11 wieczorem, 

podróżując autostopem, czego nie 
robiłam od prawie 40 lat... ale 
zadziałało bardzo dobrze, 
ponieważ już pierwszy samochód 
zatrzymał się i odwiózł mnie do 
domu. 
    Wróciłam szczęśliwa z tego 
pięknego Zgromadzenia i jestem 
wdzięczna za całą tą pracę, którą 
Alice zrobiła dla swojego kraju 
(pośród wielu rzeczy widziałam 
tłumaczenia jakie zrobiła, 
włączając przekład z brazylijskiego 
na portugalski książki Marie 
Helene Mathieu, która 
sprzedawała się bardzo dobrze 
podczas spotkania); dziękuję 
bardzo Zespołom Nominacyjnym 
(starymi nowym), Oldze i Ricardo 
za ich zaangażowanie w służbę 
„Fé e Luz „, a także całej Radzie 
Prowincji, kapelanowi (ojciec Luis) 
i skarbnikowi Luisowi Filipe.  
Do zobaczenia wkrótce! 

Relacja 

 

MIĘDZYNARODOWA AGENDA 3-ci TRYMESTR 2013 
 
 

• 26 maj: świętowanie 25 rocznicy Wiary i Światła w Templeton, w nowej Zelandii 

• 1-2 czerwiec: zgromadzenie prowincji “France Rhone Azur” w Marsylii 

• 30 maj-2 czerwiec: zgromadzenie prowincji “Campo Belo” (centralna Brazylia) w Contagem 

• 14-15 czerwiec: spotkanie prowincji USA wschodnie w Waszyngtonie 

• 21-23 czerwiec: świętowanie 20 rocznicy WiŚ na Krecie 

• 22-23 czerwiec: sesja formacyjna dla koordynatorów i członków rad wspólnot francuskich prowincji w 
Issy les Moulineaux, temat: „Nie nazywam was już dłużej swoimi sługami, tylko przyjaciółmi” 

• 28-30 czerwiec: zgromadzenie prowincji „Kimata” (centralne Włochy, Cypr i Grecja) w Bassano 
Romano (Włochy).  

• 7 lipiec: spotkanie prowincji „UK North” (Anglia północna) w Garforth 

• 20-27 lipiec: spotkanie międzynarodowe i generalne zgromadzenie w Leeds (Anglia) z tematem 
„Wezwani by przynosić owoce” 

• 25-28 czerwiec: świętowanie 25 rocznicy WiŚ na Słowacji w Nitrze z tematem „Chwalcie Pana, 
ponieważ on jest Bogiem” 

• 1-4 sierpień: zgromadzenie prowincji „Światła Północy” (Dania, Estonia, Norwegia i Szwecja) w 
Vadstena (Szwecja) 

• 23-24 sierpień: spotkanie rady prowincji „Francja Centralna” w St Amand en Puisaye 
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Święto światła z Saint-Denis do Ras Baalbeck! 
 

2 lutego, jak wiele innych 
wspólnot z całego świata, 
wspólnoty z prowincji „Paris et le 
Levant” zebrały się w Bazylice 
św. Dionizego w Saint-Denis, by 
świętować Święto Światła, 
uroczystość Wiary i Światła. 
 

yło nas parę setek w tej 
pięknej bazylice, która jest 
starsza od Notre-Dame w 

Paryżu. Była pierwszym kościołem 
wybudowanym w stylu gotyckim i 
posłużyła jako model dla wielu 
innych.  
 
    Zostaliśmy przywitani przez 
Michela Tabbagha, koordynatora 
prowincji, który zaprosił mnie do 
powiedzenia paru słów. 
Wspomniałem, co wydarzyło się 2 
lutego 2011r.: byliśmy wtedy w 
Lourdes z koordynatorami ze 
wszystkich prowincji; rozpaliliśmy 
wielki ogień w nadziei, że 
rozprzestrzeni się on na krańce 
Ziemi poprzez pielgrzymki, które 
miały się odbić we wszystkich 
prowincjach. Dwa lata później, 
pielgrzymki te się już zakończyły, a 
posłańcy radości ponieśli Dobrą 
Nowinę Wiary i Światła na 
czterech krańcach świata (Julie 
wymieniła pięć pielgrzymek, w 
których wzięła udział); teraz jest 
ważne, by zebrać owoce tych 
pielgrzymek, których z pewnością 
będzie wiele!  
 
     Msza św. rozpoczęła się 
przepiękną procesją: każda ze 
wspólnot była reprezentowana 
przez swój baner i każdy lider 
niósł świecę; wszystkie świece 
zostały zapalone od świecy 
paschalnej i poświęcone przez 
ojca Gambarta, kapelana 
prowincji. Następna część Mszy 
zawierała dużo rozrywki: pieśni i 
aktywne modlitwy, bardzo dobrą 
pantomimę Ewangelii ze 

wspólnoty „La Barque de 
Cataglou” z Noisy-le-Sec… Na 
koniec Mszy, Marie-Hélène 
Mathieu wyznała nam trzy słowa, 
które gościły w jej sercu podczas 
Mszy: „Przybądź, zostań, idź!” To 
są słowa, którymi Jezus zaprasza 
nas: przywołuje nas, proponuje, 
byśmy zostali w wielkiej 
wspólnocie z Nim, a potem wysyła 
nas na misje. Wszyscy poczuliśmy 
się wysłani! Przed odejściem, z 
tyłu bazyliki każdy miał możliwość 
podzielenia się, porozmawiania z 
przyjaciółmi z prowincji i 
zjedzenia czegoś przed 
koniecznością stawienia czoła 
zimnu… Choć było również zimno 
w środku! 
 
    W tym dniu było również sporo 
innych Świąt Światła na świecie; 
otrzymałem zdjęcia wielu z nich. 
Jednakże, po moim powrocie z 
Saint-Denis, znalazłem wiadomość 
mówiącą, że tego samego dnia, 2 
lutego, nastąpiło odrodzenie 
wspólnoty, która nie istniała przez 
długi czas: wspólnota Ras 
Baalbeck (Liban) powstała 
ponownie po pielgrzymce 
prowincji ILA Trinity, która odbyła 
się w tej wiosce pod koniec 
sierpnia 2012r.  

 
    Carla, była koordynatorka 
prowincji, opowiada: „Świętowali 
uroczystość Wiary i Światła 
poprzez uczestniczenie we Mszy i 
wspólne zjedzenie lekkiego 
posiłku; nasze serca się radowały 
przez to, prawie jesteśmy w stanie 
dosięgnąć owoców naszej 
pielgrzymki! Dziękujemy Panie za 
te cuda!” 
 
    Kiedy się mówi, że pielgrzymki 
przyniosą owoce, oto jedna, która 
już to zrobiła! 
 

GdC 
 

 

W Lebanon 

  

B

Relacja 

Procesja na wejście w Saint Denis Basilica... 
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Wymiana, dzielenie i komunia 

 

 
 
 
     
    Jednakże, w ten poniedziałek 
11 lutego 2013, dla czterdziestu 
czterech kapelanów Wiary i 
Światła we Francji, nie było czasu 
na odpoczynek. Kilku diakonów 
również było obecnych, mimo, że 
poniedziałek był dla nich dniem 
roboczym. 
 
    Od niedzieli wieczór do 
poniedziałkowego popołudnia, 
spotkali się w Paryżu na czas 
wymiany, dzielenia i komunii. W 
niedzielę, zostali przywitani (na 
wideo) przez naszego 
międzynarodowego kapelana ojca 
Izaaka; Następnie Marie-Hélène 
Mathieu przemówiła do nich na 
temat misji każdego kapelana we 
wspólnocie, w której jest obecny. 
 
    W poniedziałek, mieliśmy 
konferencję brata François-Marie 
Humann, narodowego kapelana 
Wiary i Światła we Francji, o 
duchowej drodze, którą służba 
kapelana wspólnoty pomaga 
doświadczać. Następnie 
dzieliliśmy się w małych grupach i 
byłem bardzo poruszony słysząc 
świadectwa kapelanów w mojej 
grupie: zwykle nie mam okazji 
spojrzeć z punktu widzenia 
kapelana na życie wspólnot i 
posłuchać ich, to było bardzo 
pouczające. Wiele było wymiany 
doświadczeń i dzielenia! 
 
    Biskup Benoit-Gonnin mówił o 
ważności, dla Kościoła, przyjęcia 

niepełnosprawnych i ich rodzin. 
Dzień zakończyłem wiadomo-
ściami Wiary i Światła ze świata: 
byłem zainspirowany datą 11 
lutego, dniem Matki Boskiej z 
Lourdes, i dlatego moje 
przemówienie rozpoczęło się od 
Lourdes, by zjednoczyć wszystkie 
prowincje świata. 
    Dziękuję wszystkim zespołom, 
które przygotowały to piękne 

spotkanie: Agathe Desfossés, 
Ludovic de la Quintinie, Sophie 
Alexis, François Bal and Chantal 
Hablot! To spotkanie było bardzo 
ważnym wydarzeniem i jest 
konieczne powtarzać je tak często 
jak tylko to możliwe! 
 
    W Belgii, 23 lutego, niektórzy 
kapelani spotkali się w Ath, by 
rozmawiać o roli kapelaństwa, 
więzach z parafiami, duchowości 
Wiary i Światła i problemie 
starzenia się wspólnot. Raport, 
który otrzymałem dał mi mały 
wgląd w bogactwo wymiany zdań! 
 
    We wrześniu, w Polsce, w 
Częstochowie, Polscy i Ukraińscy 
kapelani planują spotkanie z 
ojcem Izaakiem. 
 
    Chciałbym, aby takich spotkań 
było dużo więcej!   
 

GdC 
  

Niedziela nie jest dniem wolnym 
dla księży. Ich niedzielny 
odpoczynek jest w poniedziałki! 
 

Relacja 

Biskup Jacques Benoit-Gonnin 
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Z nowymi wspólnotami 
 

 
 
Po namowach Jeana Vanier 
koordynatorzy nowych wspólnot 
we Francji spotkali się by przeżyć 
wspólnie czas komunii, dzielenia i 
modlitwy… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 dniu święta 
Pięćdziesiątnicy w 
1998 roku papież Jan 

Paweł II zaprosił wszystkie nowe 
ruchy kościelne oraz nowe 
wspólnoty na wielkie 
zgromadzenie na placu Św. Piotra. 
Na to zaproszenie odpowiedziało 
ponad 300000 osób! Oczywiście 
byli tam również Jean Vanier i 
Marie Helene Mathieu. W swojej 
homilii błogosławiony Jan Paweł II 
usilnie przypominał o potrzebie 
ewangelizacji a jego słowa są 
wciąż bardzo aktualne:  
 
    „W naszym świecie często 
dominuje sekularyzacja (uniezale-
żnienie od kościoła – przyp. tł.) 
kultury która zachęca i promuje 
życie bez Boga, wiara wielu ludzi 
jest dotkliwie testowana, często 
zostaje zduszona i umiera. 
Dostrzegamy zatem nagłą 
potrzebę głoszenia z siłą oraz 
solidnej i pogłębionej formacji 
chrześcijańskiej.  
 
    Istnieje dzisiaj tak wielka 
potrzeba Chrześcijan o dojrzałych 
osobowościach, świadomych 
swojej chrzcielnej tożsamości, 
swojego powołania i misji w 
Kościele i świecie! Istnieje wielka 
potrzeba żywych wspólnot 

Chrześcijan! I tu są ruchy i nowe 
kościelne wspólnoty: to one są 
odpowiedzią daną przez Ducha 
Świętego na to decydujące 
wyzwanie końca wieku.” 
 
    Przekonany tymi słowami Jean 
Vanier był zdeterminowany by to 
wydarzenie nie pozostało tylko 
błyskiem flesza i zaprosił 
wszystkie nowe ruchy i wspólnoty 
we Francji do spotkania i 
wspólnego przeżycia czasu 
komunii, dzielenia i modlitwy. W 
ostatnich latach Ghislain du 
Chéné uczestniczył w tych 
spotkaniach i może poświadczyć o 
dobru jakie przynoszą. To tylko 
kilka godzin, od południa jednego 
dnia do południa następnego, ale 
jest to czas prawdziwego 
spotkania, momentów wymiany 
doświadczeń i dzielenia jak i czas 
poświęcony przyjaźni by 
odkrywać oraz w szczególności by 
zadziwić się w czym każda osoba 
pozostaje lojalna otrzymanym 
charyzmatom.  
 
    W tym roku temat odnosi się do 
ewangelizacji: w jaki sposób ją 
praktykujemy? W jaki sposób 
doświadczamy naszej obecności w 
świecie? Trzydzieści osób spotkało 
się na południu Paryża (w 

siedzibie Focolare w Bruyères-le-
Châtel) z Gérardem Testard, który 
kilka lat temu zastąpił Jeana oraz z 
biskupem Michelem Pansard, 
Prezydentem Rady ds. ruchów i 
stowarzyszeń wiernych, biskupem 
towarzyszącym. Było reprezen-
towanych około dwudziestu 
ruchów i wspólnot, włączając w to 
Le Chemin Neuf (pol. Nowa 
Droga), Foyers de charité (Ogniska 
Światła i Miłości), L’Arche, Droga 
Neokatechumenalna, Sant’Egidio, 
Kurs Alfa, Fondacio, Emanuel i 
Ruch Focolare… 
 
    Ghislain został zaproszony – 
wraz z dwiema innymi osobami – 
do wygłoszenia krótkiej przemo-
wy o tym jak Wiara i Światło 
mieści się w tym temacie: 
podkreślił fakt, że przed 
ewangelizowaniem było ważne 
dla nas by pozwolić ewangelii-
zować się przez najmniejsze z 
naszych wspólnot i dzięki temu 
razem możemy być posłańcami 
radości jakiej doświadczamy 
podczas naszych spotkań.  
 
    Wszyscy spotkają się w 
przyszłym roku, będą goszczeni 
przez wspólnotę Emanuel z 
Paryża.  
  

W

Relacja 
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“SER FIELES PARA DAR FRUTO” 
 

 tym roku zgroma-
dzenia prowincji 
następują po sobie w 

stałych odstępach czasu, 
szczególnie w ciągu pierwszych 
sześciu miesięcach. Pierwsze 
zgromadzenia odbyły się w 2009 
roku, a zespoły zostały wybrane 
na cztery lata; matematyka jest 
prosta: 2009 + 4 = 2013! Jako że 
mamy w lipcu duże 
międzynarodowe zgromadzenie, 
wiele prowincji zastanawia się, 
czy nie powinna nastąpić zmiana 
koordynatorów; lepiej by było 
zostać wybranym przed terminem 
niż po nim. Międzynarodowy 
zjazd jest wydarzeniem z wieloma 
spotkaniami, dzieleniem się 
doświadczeniem, kształceniem, 
wspólnotą i jest ważne, by nowy 
koordynator miał szansę odkryć 
międzynarodowy wymiar naszej 
wielkiej rodziny. 
 

 
 
    OKREŚLANIE PRIORYTETÓW 
    6 i 7 kwietnia nadeszła kolej na 
prowincję Iberatlántica, by 
spotkać się w Madrycie na 
weekend refleksji nad 
priorytetami prowincji i by wybrać 
jej zespół. Motywem przewodnim 
tego spotkania było „Ser fieles 
para dar fruto” (Być wiernym, by 
wydać owoc). Praca nad 
priorytetami prowincji rozpoczęła 
się w małych grupach, które 

rozmyślały nad tym, co poszło 
dobrze (lub nie) od 2009 roku. Po 
zebraniu pomysłów priorytety 
zostały nakreślone przez członków 
zgromadzenia i ostateczny wybór 
poddano pod głosowanie. 
Niektóre priorytety zostały 
zachowane i odnoszą się do 
towarzyszenia (by wspólnoty rosły 
i by zmniejszyć izolację tych na 
południu prowincji), komunikacji 
(promocja Wiary i Światła w 
diecezjach i forach kościelnych) 
oraz formacji. 
 
    Zespół Nominacyjny (Amalia, 

Raúl i Ojciec Miguel) bardzo 
dobrze przygotował wybory. 
Skontaktował się ze wspólnotami, 
by te zaproponowały osoby do 
nominowania, które potem 
zostały zaproszone do zrobienia 
osobistego rozeznania, by 
zrozumieć znaczenie tego 
powołania. Pytania do zadania w 
tych momentach refleksji i 
modlitwy do Ducha Świętego 
sprowadzają się do:  
 

• Czy czuję powołanie? Czy 
uważam za służbę to, o co 
jestem proszony? 

W
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• Czy posiadam niezbędną 
dostępność, by móc służyć 
Wierze i Światłu? Czy jest to 
zaproszenie do przejrzenia 
niektórych priorytetów w 
moim życiu? 

• Czy posiadam kwalifikacje? 

• Jeśli to współgra z pewnymi 
oczekiwaniami z mojej strony, 
jak mogę oczyścić to 
pragnienie i stać się 
bezstronnym (czy byłbym 
obojętny na wynik głosowania, 
gdybym pozostawił moje 
nazwisko)? 

 
    Skontaktowane osoby odpo-
wiedziały potem Zespołowi 
Nominacyjnemu, niektóre mówiąc 
nie, inne mówiąc tak. 
 

 
 
    BIAŁY DYM 
    Na początek Zespół 
zaprezentował imiona tych, którzy 
uznali, że nie mogą przyjąć tej 
propozycji służby prowincji; ci, 
którzy byli obecni, byli w stanie 
wyjaśnić swoje powody, a osoby 
nieobecne napisały parę słów, 
które zostały odczytane przez 
członka Zespołu. Dla tych, którzy 
zaakceptowali nominację na 
koordynatora prowincji, 
przygotowano kartki ze zdjęciem, 
danymi osobowymi (sytuacja 
rodzinna, wiek, zawód…), osobistą 
historią z Wiarą i Światłem (rodzic 
lub przyjaciel, podjęte obowiązki, 
doświadczenie…) i co zostało 
powiedziane o nich przez osoby, 
które ich zaproponowały. 

Następnie zostało przepro-
wadzone zbiorowe rozeznanie 
każdego z „kandydatów”, by 
poznać ich lepiej i mieć pojęcie o 
harmonii między ich cechami a 
priorytetami, które dopiero co 
zostały wybrane. 
 
    Przeprowadzono głosowanie, a 
jego wynik obwieszczono białym 
dymem! 
 
    Miguel i Muski zostali ponownie 
wybrani i zaakceptowali służenie 
drugiej kadencji ku wielkiej 
radości Zgromadzenia! Ten sam 
proces powtórzono przy wyborze 
czterech wicekoordynatorów 
prowincji i biały dym znów się 
ukazał! 
 

POKOJOWA I SPOKOJNA 
OBECNOŚĆ 

    Ponownie zauważyłem, jak 
ważne w tego typu wydarzeniach 
jest miejsce osób intelektualnie 
niepełnosprawnych. Niektórzy 
mówią, że te dni mogą się 

wydawać długie i że refleksje są 
czasem trudne do trzymania się 
ich (to prawda, czasem sam tak 
odczuwam…)… Jednakże mogę 
powiedzieć, że – prawie zawsze – 
kiedy wydarzą się nieco trudne 
rzeczy, kiedy emocje szaleją, 
znajdzie się niepełnosprawna 
osoba, która powie coś, co będzie 
miało efekt kojący i uspokajający! 
Cóż za inteligencja, cóż za zmysł 
wspólnoty! Podziwiam to za 
każdym razem! 
 
    Znaleźliśmy również czas na 
modlitwę, świętowanie i zabawę, 
trzy rzeczy, które są niezbędne w 
każdym spotkaniu Wiary i Światła! 
Dziękuję Miguelowi i Muski, 
Conchi, Patricii, Sofii i Juanowi! 
Prowincja Iberatlántica opiera się 
na Was i wiem, że będziecie 
dobrymi sługami wspólnoty! 
Dziękuję również Zespołowi 
Nominacyjnemu za Waszą 
wspaniałą pracę w przygotowaniu 
i prowadzeniu tego! 

GdC 
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Niesamowita Polska
 połowie drogi między 
Poznaniem a Wrocła-
wiem leży małe 

miasteczko Dobrzyca. Jadąc drogą, 
która wiedzie tam z Poznania, 
dokąd przyleciałem i gdzie zostałem 
ciepło powitany przez Krysię, 
mogłem podziwiać wspaniałą 
równinę Europy: nie ma tam 
najmniejszych wzgórz ani wiejskich 
krajobrazów, natomiast rozciągają 
się lasy. Ledwie dwa tygodnie 
wcześniej (zaraz na początku 
kwietnia) było tam wciąż dużo 
śniegu, ale teraz zamiast tego 
dywanu można znaleźć tam małe 
białe kwiaty! Wiosna przybyła! 
 

    Duch jedności 
    Koordynatorzy wspólnot z 
Prowincji Polski Zachodniej 
spotykają się każdego roku na 
weekendowej formacji w domu 
diecezjalnym w Dobrzycy. 
Atmosfera między wszystkimi była 
bardzo dobra; regularne spotkania 
wytworzyły ducha przyjaźni, która 
bardzo rzucała się w oczy w czasie 
tych dwóch dni. Ponadto Rada 
Prowincji (Krysia, koordynatorka 
prowincji i wicekoordynatorzy, 
Michał, Asia, Kasia, Asia, Anna, 
Karolina i jej mąż Michał) jest 
bardzo młoda i prowadziła 
weekend z ogromnym 
entuzjazmem. Zostałem powitany z 
wielką uprzejmością i wszyscy 
okazywali mi wielką mi troskę 
dzięki czemu czułem się 
komfortowo.  
 

    Z sercem i ufnością  
    Program składał się z czasów 
słowa, modlitwy, dzielenia i 
przyjaźni, wszystko to było bardzo 
dobrze zrównoważone. Zostałem 
zaproszony do wygłoszenia 
konferencji o towarzyszeniu a Asia, 
wicekoordnatorka międzynaro-
dowa, która towarzyszy czterem 
polskim prowincjom przygotowała 
wspaniałą prezentację nt finansów. 
Wykonała to z ogromnym sercem i 

delikatnością. Bez wątpienia dużo 
lepiej niż sam bym to zrobił i 
problemy tej kwestii, które zawsze 
są trudne do poruszenia zostały 
naprawdę zrozumiane. Kilka 
nieporozumień, jakie się pojawiły 
zostały wówczas szybko rozwiane i 
ku wielkiej radości ponownie 
zagościło zaufanie.  

   Kilka osób zaprosiło mnie do 
odwiedzenia lokalnego muzeum: są 
tam okazałe drzewa należące do 
historycznego dziedzictwa Polski, 
między innymi ogromnych 
rozmiarów drzewo (jego obwód ma 
ponad 10 metrów!) i jeden z 
najstarszych klonów w kraju. 
Wieczorem mieliśmy spotkanie, na 
którym „pracowaliśmy” razem z 
Radą Prowincji… Był to czas by 
poznać się lepiej przy kilku polskich 
piwach i bardzo zabawnych grach!  
 

    Byłem bardzo szczęśliwy mogąc 
spędzić czas z tą Prowincją, nawet 
jeśli była to tylko krótka wizyta. 
Zdałem sobie sprawę, że za każdym 

razem, gdy biorę udział w tego 
rodzaju spotkaniu, pomysły, które 
mogą być zrealizowane z daleka są 
niczym w porównaniu do 
rzeczywistości kontaktów i 
przyjaźni doświadczanych w Wierze 
i Świetle.  
 

    Wielkie podziękowania dla Krysi i 
całego jej Zespołu, dla tych, którzy 
pomogli mi zrozumieć, co było 
mówione w tym pięknym (do 
słuchania) polskim języku oraz dla 
Asi za jej piękną prezentację, która 
pozwoliła na przedyskutowanie 
finansów z tak wielką miłością! 
Wszyscy jesteście niesamowici!  
 

GdC 
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„Terra et Mare”, PROMIEŃ SŁOŃCA 
rzyjazd do Madrytu w połowie 
kwietnia… niewiarygodne, 
wiosna! We Francji nie 

widzieliśmy słońca od tygodni. 
Wielkie, niebieskie niebo! Było 
wspaniale. Z lekkim sercem 
dołączyłam do Zgromadzenia. 
Uwielbiam Hiszpanię, jeden z krajów, 
którym towarzyszyłam jako koordy-
nator strefy kilka lat temu, i bardzo 
ucieszyłam się gdy Ghislain oddele-
gował mnie, żebym prowadziła 
wybory w prowincji „Terra et Mare”. 
 

     RADOŚĆ I MOTYWACJA 
     Co za Zgromadzenie! 70 osób… Na 
25 wspólnot reprezentowane były 
24. Wspaniała motywacja i radość. 
  
     Czas na przedstawienie się i 
modlitwę, następnie rozeszliśmy się, 
aby w siedmiu grupkach dokonać 
oceny minionych czterech lat oraz 
zastanowić się nad priorytetami 
prowincji na następne cztery lata. 
Podczas Zgromadzenia priorytety te 
zostały zapisane na dużej tablicy. 
Teraz mieliśmy dokonać wyboru 
trzech (lub czterech) 
najważniejszych, tych, które będą 
włączone do programu dla następnej 
rady. Byłam zdumiona otwartością, 
chęcią słuchania i jednością  
panującą  podczas zgromadzenia. W 
ciągu bardzo krótkiego czasu 
osiągnęliśmy porozumienie. 
Następna rada będzie miała za 
zadanie położyć nacisk na tożsamość 
i misję Wiary i Światła, pogłębianie 
więzi między prowincjami 
hiszpańskimi oraz miejsce dzieci i 
nastolatków we wspólnocie. 
 

     Po doskonałym i obfitym lunchu, 
na który składały się potrawy 
przywiezione przez uczestników 
Zgromadzenia, tak że można było 
odbyć podróż z północy na południe 
Hiszpanii… (z tortillami, krokietami z 
pomidorami i papryką, placuszkami 
nazywanymi fritters… i czerwonym 
winem), zaczął się czas rozeznania. 
Zespół był bardzo dobrze 

przygotowany. Było to bardzo 
spokojne rozeznanie wszystkich 
nominowanych osób, podczas 
którego każda z nich mogła 
opowiedzieć o sobie i przedstawić 
swoją wizję prowincji, opowiedzieć o 
swoich mocnych stronach i 
punktach, które chce rozwijać… 
Głosowanie było szybkie: Elena i jej 
rada zostali wybrani podczas 
pierwszej tury, zdobywając ponad 
75% głosów pośród okrzyków 
„Alleluja”! 
 

 

    

     KIJ PASTERSKI  
     Dzień rozpoczął się pięknym 
czasem modlitwy i zakończył równie 
poruszającym rozesłaniem. 
 

     Nacho Puerto Calama, poprzedni 
koordynator prowincji, rozdał każdej 
osobie kij pasterski. Wzruszającym 
momentem było to, gdy Bosco i 
Irene, poprzedni wicekoordynatorzy, 
wręczyli kije pasterskie Javier’owi i 
Elisie, którzy są… rodzicami Irene! 

 

     Wieczorem, około czterdziestu 
osób z naszego Zgromadzenia 
spotkało się w restauracji, żeby 
pokrzepić się odrobiną „tapas”… w 
radosnym, typowo hiszpańskim 
gwarze! Ten piękny wieczór 
zakończył się po 2 rano. Czułam się 
jakbym była na wakacjach! 
 

     Wielkie podziękowania dla Bosco i 
Irene, którzy opiekowali się mną po 
przyjacielsku, podziękowania dla 
Zespołu Nominacyjnego za jego 
wspaniałą pracę, podziękowania dla 
Nacho za towarzyszenie prowincji 
podczas tych minionych czterech lat 
oraz podziękowania dla nowej rady 
za jej „tak”! 
 

     MIEJSCE DLA MŁODYCH 
     To, co zdumiało mnie najbardziej, 
to młodość prowincji. Było tam wiele 
zaprzyjaźnionych rodzin, takich jak 
Bosco i Irene, którzy ulegli czarowi 
jako nastolatki. I jednym z ich 
priorytetów jest danie dzieciom i 
nastolatkom miejsca we 
wspólnocie… W wielu prowincjach 
narzeka się na to, że wspólnoty się 
starzeją. Jaki jest ich sekret? Bosco 
obiecał mi, że jeśli powstanie 
„komisja młodych”, on z 
entuzjazmem weźmie w niej udział. 
 

Corinne Chatain 
Sekretariat Generalny 
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Pod opieką Naszej Pani z Libanu 

 
PODCZAS WEEKENDU DWIE 
LIBAŃSKIE PROWINCJE SPOTKAŁY 
SIĘ NA ICH ZGROMADZENIACH I 
POWITAŁY DELEGACJE Z KRAJÓW 
TWORZĄCYCH ICH PROWINCJE. 
 

ięknie było w Libanie pod 
koniec kwietnia; nie 
widziałem ani jednej 

chmurki przez trzy dni! A nawet 
gdyby była, gościna i przyjaźń 
Libańczyków, ciepłych jak zawsze, z 
pewnością by je przegoniła! 
 

   PEWNE BARDZO DŁUGIE 
PODRÓŻE 

    Samer przybył z Ammanu, by 
reprezentować wspólnoty 
jordańskie z prowincji Południe 
Libanu i Jordania; czterech 
delegatów przybyło z Armenii z 
Anahitem, a trzech z Iranu z 
Marleną, by reprezentować 
wspólnoty będące częścią 
prowincji ILA Trinity. 
 

    Prowincjom, które obejmują 
parę wspólnot w krajach 
nieznajdujących się blisko (by 
przybyć z Armenii, trzeba 
podróżować przez Dubaj; przybycie 
z Iranu wiąże się z podróżą przez 
Istambuł…), takie okazje pomagają 
w byciu bardziej znanymi i te parę 
dni spędzonych w Libanie 
pozwalają na spotkanie lokalnych 
wspólnot i lepsze zrozumienie 
międzynarodowego wymiaru 
Wiary i Światła. 
 

    Osoba, której zajęło najwięcej 
czasu na przyjazd tam, o dziwo nie 
przybyła z daleka… 17 godzin jazdy 
autokarem (i imponująco duża ilość 
punktów kontrolnych!) zajęło 
Mirnie przyjazd z kraju 
znajdującego się całkiem 
niedaleko! I pomimo wszystkiego, 
dalej miała energię i radość na 
twarzy: przewodziła dwóm 
zgromadzeniom z wielką pogodą 

ducha, spokojem i autorytetem, 
śpiewała tak, jak to ona potrafi: 
Halik, halik lub Alleluja! Została na 
parę dni po zgromadzeniach; 
spotkała Alaa i Ojca Nicolasa, z 
sąsiedniego kraju, by przejść przez 
proces wizy w Ambasadzie 
Brytyjskiej… Mam nadzieję, że nasi 
brytyjscy przyjaciele pozwolą im na 
przybycie do Leeds w lipcu! 
Miałem również przyjemność 
spotkania Roya, który przejeżdżał 
przez Liban, i mieliśmy możliwość 
podzielenia się wieściami… 
 

    „PAŚ OWCE MOJE” 
    Tamtej niedzieli liturgia 
maronicka zapodała Ewangelię św. 
Jana z rozmową Jezusa z Piotrem 
po cudownym połowie ryb: 

„Piotrze, czy miłujesz Mnie? Paś 
owce moje!” Było to bardzo 
adekwatne do okoliczności, gdyż 
słowo to miało rolę w każdym ze 
zgromadzeń. 
 

    Na początku dwóch zgromadzeń 
rozważyłem, co Carla powiedziała 
do mnie o ostatniej konklawe. Po 
powrocie z Rzymu, kardynał Raï, 
maronicki patriarcha, powiedział, 
że Bóg wybrał kardynała Jorge’a 
Bergoglio na następcę Benedykta 
XVI i że zadaniem kardynałów było 
zidentyfikowanie go… Myślę, że w 
Wierze i Świetle jest podobnie: 
Zgromadzenie Prowincji również 
musi rozeznać, kto na 
koordynatora prowincji został 
przez Boga wybrany! 
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    W sobotę prowincja Liban 
Południowy i Jordania miała swoje 
zgromadzenie.  W czasie 
głosowania, kiedy Micha została 
wybrana, potrzebowała ona chwili 
na ochłonięcie; to właśnie 
Ewangelia podczas Mszy 
następnego dnia uspokoiła jej 
obawy… i od razu zaczęła zbierać 
radę swojej prowincji. Składam 
podziękowania Ricie, za wszystko, 
co uczyniła dla prowincji podczas 
czterech lat jej kadencji, oraz 
Miszy, za jej zaangażowanie w 
służeniu Wierze i Świetle w 
prowincji, zachęcam ją do 
odwiedzenia Jordanii, by obrać 
wicekoordynatora prowincji na 
miejscu, co nie jest możliwe w 
Bejrucie, gdyż tylko jeden delegat 
tam uczestniczył. Myślę, że ta 
prowincja ucierpiała przez 
niemożliwość świętowania 40-lecia 
Wiary i Światła z tą pielgrzymką do 
Jordanii, na którą poświęcili tyle 
wysiłku… być może dobrym 
pomysłem byłoby zorganizowanie 

przez prowincję jakiegoś 
wydarzenia, aby zbliżyć wspólnoty 
ze sobą i nadać im rozpędu? 
 

    W niedzielę nadeszła kolej 
prowincji ILA Trinity… i Antoine 
został wybrany na następcę Carli! 
 

    Dziękuję Carli za wszystko, co 
zrobiła dla prowincji od czasu 
wzięcia płomienia, który Mauron 
musiał niestety oddać prawie trzy 
lata temu… Była bardzo 
dynamiczną koordynatorką, a 
pielgrzymka do Ras Baalbeck w 
sierpniu 2012 roku była wielkim 
sukcesem. Dziękuję również 
Antoine’owi za zgodzenie się na 
służenie prowincji! Biorąc pod 
uwagę liczbę wspólnot w Armenii, 
zgromadzenie prowincji 
zdecydowało, że dla tego kraju 
zostanie wybrany wicekordynator, 
a nie członek zespołu prowincji. 
Armen zaakceptował propozycję 
Antoine’a by dołączyć do jego 
zespołu prowincjonalnego. Na 
początku Mszy kończącej 
zgromadzenie, Ojciec Tony jasno 
dał do zrozumienia, że to nie mogła 
być Msza zamykająca, że Msza 
zawsze jest otwarciem i 
wysłaniem! 
 

    BYCIE DOBRYM PASTERZEM 
    Przygotowałem dwa małe dary 
dla każdego wybranego 
koordynatora: poprzedniego 
wieczora dałem Miszy łódkę, 
symbol Wiary i Światła, który 

również przywiódł na myśl 
cudowny połów ryb. 
 

    W niedzielę miałem 
przygotowaną owcę, którą 
chciałem dać nowemu 
koordynatorowi po wyborach, ale 
zapomniałem o niej, więc wziąłem 
ją ze sobą na Mszę z myślą o daniu 
jej Antoine’owi przy wychodzeniu. 
Jednakże po komunii Ojciec Tony 
powiedział, że jeśli ktoś ma 
szczególne wiadomości dla 
Antoine’a, jest zaproszony do ich 
przekazania. Zrozumiałem, że to 
był moment na danie mojej owcy! 
Podszedłem więc do Antoine’a, by 
ją mu dać odnosząc się 
jednocześnie do Ewangelii, której 
dopiero co wysłuchaliśmy! Aby być 
dobrym pasterzem, wpierw 
niezbędne jest bycie dobrą owcą! 
 

   
   POD OPIEKĄ NASZEJ PANI Z  

LIBANU 
    Podczas tych dwóch dni 
zgromadzenia, gdy byliśmy tak 
blisko sanktuarium Naszej Pani z 
Libanu, zachodziłem tam tak 
często, jak to możliwe, by 
powierzyć jej wszystkie intencje 
tych dwóch prowincji, a także 
prowincji towarzyszących Mirnie! 
Powierzyłem jej również naszego 
drogiego Ojca Josepha; wieści o 
jego złym stanie zdrowia zostały mi 
przekazane przez Hetty przed 
moim odjazdem. 
 

GdC 
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Christine była „piękna!” 
 

 
 
    Christine dołączyła do Pana 17 
maja. Pojechałam na jej pogrzeb w 
Szkocji w sobotę, to było 
prawdziwe dziękczynienie za jej 
życie.  
 
    Christine i Jeremy byli częścią 
„Wtorkowej grupy”, która była 
stowarzyszona z Wiarą i Światłem. 
Obydwoje byli dużym wsparciem 
dla wiaroświatlanych wydarzeń 
międzynarodowych i prowincjo-
nalnych. Jeremy jest członkiem 
grupy przygotowującej międzyna-
rodowe spotkanie w Leeds.  
 

    Christine odeszła spokojnie z 
Jeremym i rodziną wokół niej. 
Christine była bardzo piękna 
wewnątrz i na zewnątrz i posiadała 
jedną z najpiękniejszych dusz, jakie 
można spotkać.  
 

    Na końcu książeczki do 
nabożeństwa Christine były słowa z 
kartki, którą otrzymała lata temu 
od Wiary i Światła, którymi modliła 
się każdego wieczoru: 
 

„Podczas podróży przez życie w 
poszukiwaniu skarbu lub 
bogactwa, pamiętaj o tym: 
największym skarbem, jaki możesz 
znaleźć w sobie, największym 
bogactwem, które możesz 
otrzymać jest miłość.” 
 
    Zachowajmy Jeremeiego i jego 
rodzinę w naszych modlitwach. 

Ann Emmott 
Koordynator Prowincji UK North 

Z Bogiem, drogi Ojcze 
 
    Ojciec Roger Cerveaux kapelan 
wspólnot Wiary i Światła w 
Mauritasie odszedł do Ojca 15 
maja w wieku 64 lat. Wszyscy 
bardzo go kochali. Przez całe życie 
był obrońcą biednych. 
 

 
 
    Zdumiał papieża Jana Pawła II 
podczas jego wizyty w Mauritasie, 
śpiewając Ewangelię w języku 
kreolskim podczas mszy w Marie 
Reine de la Paix.  
 
    Spoczywaj w pokoju drogi Ojcze. 
 

Judex Violette  
Koordynator Prowincji „Tęcza” 

 
 

Chris i Zoe 
 

 
 

    W kwietiu Chris i Zoe wzięli ślub! 
Zoe jest najstarszą córką Ann 
Emmott, koordynatora Prowincji 
UK North i podporą w organizacji 
międzynarodowego spotkania w 
Leeds. 
 

    Najlepsze życzenia dla 
nowożeńców! 
 
 

Radość w Dzień Zesłania  
Ducha Św. W Rzymie! 

 

 
 
    Nasi włoscy przyjaciele 
reprezentowali Wiarę i Światło w 
Rzymie podczas spotkania nowych 
wspólnot i ruchów w święto 
Zesłania Ducha Św. Mieli 
możliwość uczestniczenia w 2 
dniach konferencji, Mszy św. w 
Santa Maria w Trastevere i … było 
ich tam ponad sto osób na 
sobotnim zgromadzeniu na placu 
św. Piotra i niedzielnej Mszy w 
Pentecoast. Pod koniec Mszy 
Stefano di Franco (koordynator 
Prowincji) i Franco Perozzi mieli 
zaszczyt pozdrowić osobiście 
papieża Franciszka! 
 

 
 
    Franco powiedział papieżowi, że 
Wiara i Światło musi się utworzyć 
w Sienna (Toskania), ponieważ to 
miejsce, gdzie się urodził! 
 
Raport na www.faithandlight.org i na 
facebooku Fede e Luce onlus 

  

Album rodzinny 
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Na Haiti, w małym drewnianym 
domku… 

 

 
 

    Małe, ośmioletnie dziecko, 
któremu towarzyszyłam w jego 
opiece paliatywnej z jego rodziną w 
domu w Do Palè, zmarło w 
Niedzielę Wielkanocną. Chłopiec 
ten był członkiem grupy Wiara i 
Światło. Każdego dnia, przez dwa 
miesiące, odwiedzałam go i 
opiekowałam się nim i pomagałam 
rodzinie, przez co najmniej dwie 
godziny, czasami późno w nocy, 
przy świetle małej lampki 
parafinowej. 
 

    W tym małym drewnianym 
domku, z blaszanym dachem, na 
gołej ziemi, była mysz, która 
wystawiała swój pyszczek, gdy 
opatrywaliśmy odleżyny. Na ścianie 
był pająk, który zbliżał się 
niebezpiecznie. Były tam także trzy 
nowonarodzone koźlęta, które, gdy 
zapadła noc, znalazły schronienie 
przed drapieżnikami oraz koza, 
która wzywała je będąc na 
zewnątrz.  
 

    Z problemami administracyjnymi 
i finansowymi pary, która wkrótce 
miała się pobrać, ciężarną mamą, 
która wkrótce miała mieć 
rozwiązanie, uczącym się chodzić 
małym dzieckiem, dwiema 
dziewczynkami w wieku 8 i 9 lat, 
siedemnastoletnim chłopcem, ze 
zmartwieniem a później radością, 
jaką przyniosło wyleczenie wielu 
odleżyn dzięki leczniczym 
właściwościom miodu … Ufaliśmy 
Bogu i cicho śpiewaliśmy, żeby 
uspokoić dziecko. Te pieśni 
uwielbienia Boga dawały 
wszystkim ukojenie. 

    Śmierć dziecka w Niedzielę 
Wielkanocną niesie ze sobą wiarę 
w nowe życie poza tym ziemskim 
żywotem, zaufanie Jezusowi 
Chrystusowi i czułości Boga… Mały 
chłopiec narodził się dziesięć dni 
temu. Jego rodzice poprosili mnie, 
żebym została jego matką 
chrzestną. Jest to wielka radość, 
którą chcę podzielić się z Wami! 
Chrzest będzie miał miejsce 1 maja. 
Pozdrawiam z całego serca. 
 

Bernadette Le Nouvel 
 

28 lat na Filipinach 
 

 
 

    Wspólnota „Sampaguita” 
(jaśmin) świętowała swoją 28 
rocznicę. Na Filipinach każda 
wspólnota nosi nazwę kwiatu 
występującego na tych wyspach, 
np. „Bugenwilla”, „Róża”, „Rajski 
ptak”… Wspólnota „Sampaguita” 
narodziła się we wrześniu 1984 
roku. Temat obchodów był 
następujący: „Maria Magdalena, 
pierwszy świadek 
Zmartwychwstania”. Świętowanie 
rozpoczęło się od powitania 
wygłoszonego przez odpowie-
dzialną za wspólnotę Helen Dizon, 
następnie wszyscy wzięli udział w 
modlitwie. Później każdy otrzymał 
białą kopertę (znak czystości serca 
Jezusa). Każda koperta zawierała 
kartkę, którą zgnietliśmy tak, żeby 
przypominała kamień. Na tym 
napisaliśmy nasze imię, symbol 
nowego życia.  
 

    Ian przeczytał Ewangelię Św. 
Jana (20,11-18) i odegraliśmy 
pantomimę – objawienie się Jezusa 
Marii Magdalenie. Peewee grał 
rolę Jezusa, a Ate Merly była Marią 
Magdaleną. Aniołami były 
Ronamae i Pizza Grace, a wszyscy 

pozostali przedstawiali uczniów. Po 
czasie nauki i dzielenia się w 
grupach, śpiewaliśmy i graliśmy w 
gry… Lucy poprowadziła modlitwę 
na zakończenie, a następnie 
odśpiewaliśmy najpopularniejszą 
we wspólnocie pieśń: „Leron, 
Leron Sinta”… i dzień zakończył się 
Eucharystią. 
 

Kapelan „pierwszy miotacz”! 
 

    Kapłan wspólnoty Maureen 
O’Reilly (poprzednia koordynatorka 
międzynarodowa), wykonał 
pierwszy rzut podczas meczu 
baseballa między drużynami 
Detroit Tigers i Minnesota Twins 30 
kwietnia. 
 

    Dzięki temu wspaniałemu 
rzutowi, drużyna Detroit wygrała 6 
do 1. Ojciec Bob Malloy OFM, 
został do niego wybrany (co jest 
wielkim wyróżnieniem w Stanach 
Zjednoczonych), ponieważ pomaga 
on bezdomnym w Detroit w taki 
sposób, żeby oni sami robili coś, 
aby poprawić swoją sytuację, a nie 
czekali, aż inni to za nich zrobią.  
Dobra robota, Ojcze Bob! 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Listy czytelników 
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Dziękujemy Ci Jean-Claude! 
 

ako były koordynator prowincji Francja „Entre deux 
Mers” wraz z żoną Brigitte, Jean Claude Teynie był 
również od stycznia 2009 wolontariuszem jako 

księgowy dla całego międzynarodowego ruchu Wiary i 
Światła. I z wielkim dla nas smutkiem, postanowił 
przekazać swoje obowiązki. 
 

    Poznałem Jean-Claude i Brigiette, kiedy byłem 
odpowiedzialnym strefowym tej pięknej prowincji. A 
więc to nie była tylko praca, którą współdzieliliśmy, ale 
także prawdziwa i trwała przyjaźń. 
    Jean-Claude był również członkiem grupy 
organizującej spotkanie w Lourdes w 2008 a także 
spotkanie rady koordynującej w 2011. Wciąż pozostaje 
skarbnikiem dla swojej prowincji.  
 

    Poprzez te wszystkie lata, doceniałem spokój i 
życzliwość Jean-Claude oraz jego przepiękny uśmiech. 
Słowa, które najlepiej opisywały by go za czasów kiedy 
pracował jako księgowy dla ruchu międzynarodowego 
Wiary i Światła były by: Rygor, dokładność i 
umiejętność…. Właściwie czasami musieliśmy 
wyszukiwać mu zagubioną karteczkę, fakturę z zeszłego 
miesiąca, co nie raz było bardzo stresujące zwłaszcza w 
trudnych momentach takich jak zakończenie procesu 
Drogowskazów, kiedy trzeba rozesłać tysiące sztuk na 
cały świat, albo kiedy przygotowywaliśmy spotkania czy 
rady… Ale to właśnie sprawiało że był takim wybornym 
księgowym!!           

     Drogi Jaen-Claude, dziś, Guenael, Celine i ja jesteśmy 
bardzo smutni musząc się z Tobą żegnać, to była 
przyjemność z Tobą pracować i już za Tobą tęsknimy!! 
Tobie i Brigiette, całej Twojej dużej rodzinie oraz 
wszystkim Twoim przedsięwzięciom życzymy tysiąca 
wspaniałych rzeczy. 
 

    Ufaj naszej wiernej przyjaźni! Z dna naszych serc. 
 

      CC
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Solidarność międzynarodowa 

Właśnie wydane! 
„Kontynuujmy naszą przygodę” drogowskazy 2013-2014 
Za sprawą co miesięcznych rozważań Ghislaina Chene przyszło roczne Drogowskazy 
zapraszają Was aby ponownie przeżywać wspaniałe momenty przygody jaką jest Wiara 
i Światło.  Będziecie przemierzać cytaty z książki Marie-Helene Mathieu „Nigdy więcej 
sami” oraz doświadczać z każdym spotkaniem gier i zabaw częściowo 
zaproponowanych przez Radę z Libanu. Życzymy Wam wielkich przygód przez cały czas 
2013-2014! 
Zamówienia u koordynatorów prowincji 
 
Podręcznik koordynatora 
Wykonaj obowiązek dla Wiary i Światła, tak, ale jak? Ta broszura może być pomocą z 
Twojemu „Tak”, wypowiedzianemu w dniu, w którym zostałeś wybrany. Po 
wprowadzeniu na temat wizji i misji Wiary i Światła na świecie znajdują się tam trzy 
rozdziały: 
• Rola koordynatora 
• Życie wspólnoty i odpowiedzialność 
• Prowincja i poziom międzynarodowy 
… Oraz załączniki: Towarzyszenie, rozeznawanie, zespół nominacyjny i zadaniowy … 
Zamówienia w sekretariacie międzynarodowy: 3 € 
 

 

 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solidarność międzynarodowa 

Wspierane projekty 
 

 

• Egipt Północny/Sudan 
Sesja formacyjna: 700€ 
Obozy wakacyjne dla 20 wspólnot: 1 300€ 

• Egipt Południowy/Kuwejt 
Sesja formacyjna: 600€ 
Obozy wakacyjne dla 19 wspólnot: 1 500€ 

• “Capricorn Africa” (Zimbabwe, Afryka Południowa, 
Zambia, DRC Lubumbashi) spotkanie prowincji: 1 150 € 

Na co wykorzystywane są Twoje 
składki 

 
 

• Spotkanie prowincji “Open Hearts” (pol. Otwarte 
serca; Republika Dominikany, Meksyk, Honduras, 
Nicaragua) w maju: 1 100 €  

 

• Spoktanie mędzynarodowe w Leeds 

- “Open Hearts” (pol. Otwarte serca) Solidarność dla 
2 delegatów: 2 000 €  

- Polska, 12 delegatów z czterech prowincji: 9 630 €  
- “Capricorn Africa” (Zimbabwe, Afryka Południowa, 
Zambia, DRC Lubumbashi), 3 delegatów 5 400 €  
- “East Africa” (pol. Afryka Wschodnia; Rwanda, 
DRC Kivu, Uganda, Kenia, Burundi, Tanzania), 3 
delegatów: 5 400 €  
- Croatia, 2 delegatów: 1 800 €  
- Ukraine, 3 delegatów: 600 €  
- “Between the Seas” (pol. Między Morzami; 
Georgia, Litwa, Republika Czeska, Rosja, Słowacja), 
4 delegatów: 6 200 €  
- Egipt Południowy/Kuwejt: 5 850 €  
- Egipt Północny/Sudan: 4 200 €  
- Syria: 3 600 €  
- “Colours of Asia” (pol. Kolory Azji; Malezja, 

Pakistan, Filipiny, Singapur): 880 € 

Chcesz dokonać darowizny? 

W kilku krajach Wiara i Światło jest rozpoznawanym i 

zarejestrowanym stowarzyszeniem charytatywnym. 

Tak jak to jest we Francji, możesz być upoważniony do 

odliczenia od podatku każdej darowizny, jaką lokalnie 

dokonasz. Sprawdź w stowarzyszeniu w swojej prowincji.  

Dotacje online www.faithandlight.org 

 

Pozyskiwanie funduszy,  
nawet w najmniej rozwiniętych krajach...  

 
Judex i Marie-France Violette (przedstawieni tu ze swym synem 
Lucas’em) są koordynatorami prowincji "Rainbow” (pol. Tęcza) 
która składa się ze wspólnot z Madagaskaru, wysp Mauritius i 
Rodriguez, Reunion oraz Seszele. Dzięki ich wysiłkom, 
prowincja będzie mogła wysłać cztereche delegatów na 
spotkanie międzynarodowe. W czasie naszych gratulacji jakie 

im składaliśmy Judex odpowiedział: 

Nie ma w tym żadnego sekretu, musisz tylko wytłumaczyć powód i cel wydarzenia. W odpowiedzi, musimy 
przedstawić co to przyniosło i co przyniesie dla Wiary i Światła. Wszystko jest robione w sposób przezroczysty. 
Nie mniej jednak jest to codzienna przemiana identyfikacji każdego członka z Wiarą i Światłem. Dlaczego tu 
jestem, czemu tu trwam i jaka jest moja rola. Nasza radość jest nawet większa, gdy kraje, które nie mają zbyt 
wiele pod względem źródeł finansowych, robią co mogą by znaleźć konieczne fundusze nie tylko na organizację 
lokalnych wydarzeń ale również podejmują wysiłek by wesprzeć solidarność międzynarodową. 
 
Gorące pozdrowienia! 
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