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W 
iele rzeczy zmienia się w Wierze 
i Świetle, odkąd młodzi spotkali się 
w Hiszpanii w sierpniu ubiegłego ro-

ku. Nowy powiew wiatru popycha do przodu 
naszą małą barkę! Od 2006 roku, kiedy to chcie-
liśmy poszerzyć przestrzeń naszego namiotu, od 
2008 roku, kiedy to podnieśliśmy żagle w naszej 
łódce Wiary i Światła, aby móc posuwać się na-
przód po śladach Ducha, płyniemy na drugi 
brzeg, który pozostaje jeszcze do zbadania... 
Ale nie bójmy się: Jezus, który natchnął Jeana 
i Marie-Hélène do tego pięknego daru, za który 
jesteśmy odpowiedzialni, będzie zawsze obec-
ny, aby nas poprowadzić. Wciąż uczmy się być 
jak małe dzieci (por. Mt 18,4), wciąż przyjmujmy 
Go w naszych wspólnotach, otwierając się na 
najsłabszych, ponieważ Wszystkim tym, którzy 
Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Boży-
mi, tymi, którzy wierzą w imię Jego (J 1,12). 

Obserwuję niezaprzeczalne odmłodzenie w ra-
dach prowincji. W ostatnim roku uczestniczyłem 
w siedmiu zgromadzeniach prowincji i w sześciu 
przypadkach to najmłodszy kandydat został wy-
brany. Od spotkania w Guardamar troje z naj-
młodszych uczestników zostało powołanych do 
podjęcia odpowiedzialności w ich prowincji: 
jako wicekoordynator prowincji (Matanda), 
skarbnik prowincji (Mateusz) i koordynator 
wspólnoty (Anna). 

W lipcu tego roku, na spotkanie międzynarodo-
we w Libanie, przybędzie dwunastu młodych, 
którzy byli w Guardamar. Przedstawią swoje 

oczekiwania wobec naszego Ruchu, potwierdzą 
swoją dyspozycyjność, aby pomóc otworzyć się na 
najmłodszych. Będzie to na pewno ważny czas na 
tym wielkim zgromadzeniu, które odbywa się co 
pięć lat. 

Następne „Drogowskazy” - które już przygotowu-
je ekipa meksykańska, tak aby pierwsze wspólno-
ty mogły posługiwać się nimi od września - pomo-
gą nam poruszać się po falach odnowy, będą one 
bowiem zatytułowane : Oto czynię wszystko nowe 
(Ap 21, 5), i pomogą nam być nowatorskimi 
i twórczymi, pozostając wiernymi początkowym 
inspiracjom Wiary i Światła. 

Przygotujmy się do tego nowego Zesłania Ducha 
Świętego z Martą Robin (która często udzielała 
rad Marie-Hélène Mathieu): Panie ześlij Twego 
Ducha, a wszystko zostanie stworzone i odnowisz 
oblicze ziemi.[…] 

Duchu Święty, Boże miłości, przybądź w potężnym 
powiewie do naszych katedr, do naszych kościo-
łów, do naszych kaplic, do naszych wieczerników, 
do najbardziej luksusowych domów, do najpokor-
niejszych miejsc zamieszkania. Napełnij całą zie-
mię Twoim światłem, Twoim pocieszeniem i Twoją 
miłością.[…] 

Duchu światłości, rozprosz wszelkie ciemności zie-
mi, zaprowadź wszystkie zabłąkane owce do Bożej 
owczarni, rozprosz chmury Twym tajemniczym 
światłem. Racz objawić się ludziom i niech ten 
dzień będzie zapowiedzią nowego poranka. 

Od Redakcji 
Ghislain du Chéné, 
Koordynator międzynarodowy  

Oto czynię  
wszystko nowe! 
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Błogosławiony 
czas w Magleås 

Relacja 

M 
agleås to piękne miej-
sce, z dobrą obsługą 
i pysznym jedzeniem. 

Wszystko było świetnie zaplano-
wane, dzięki czemu mieliśmy 
wspaniały weekend. 

Dla mnie czas rozeznawania był 
zarówno dobry, jak i dziwny. 
Przejście od bycia wicekoordy-
natorem do bycia koordynato-
rem prowincji nie wydawało się 
łatwe. Ale w trakcie rozeznawa-
nia odkrywaliśmy Boży plan. 
Musiałam zmienić swoje plany 
i zrobić krok naprzód. 

Wybory były dobrze zaplanowa-
ne i przeprowadzone przez Ann 
Emmott, wicekoordynatora mię-
dzynarodowego. Panowała dob-
ra atmosfera. Myślę, że wszyscy 
odczuwaliśmy harmonię i pokój 
w czasie wyborów. Wszyscy czu-
liśmy stuprocentowe wsparcie. 
To będzie naszą siłą i błogosła-
wieństwem w drodze, którą te-
raz zmierzamy pełniąc nowe 
funkcje w prowincji. Po wybo-
rach, w sobotni wieczór, mieliś-
my jeszcze radosne świętowa-
nie. Zabawę poprowadziły trzy 
młode i błyskotliwe dziewczyny. 

Od 6 do 8 października 2017 roku w Magleås (nieopodal Ko-
penhagi) w Danii miało miejsce zgromadzenie prowincji 
„Northern Lights” („Zorza polarna”; Dania, Estonia, Nor-
wegia i Szwecja). Czas wyborów, prowadzony przez Ann 
Emmott, wicekoordynatora  był czasem błogosławionym. 
Na nowego koordynatora prowincji wybrano Birgitt Aar-
restad. Dziękujemy Birgitt, a także Berit Keszeit, która peł-
niła tę rolę od 2013 roku. 

 

Wspólnoty w prowincji 
„Northern Lights” („Zorza 
Polarna”): 

 Dania: 2 
 Estonia: 2 
 Norwegia: 12 
 Szwecja: 4 

Były tańce, piosenki, przemó-
wienia i przedstawienia. Błogos-
ławiony czas. 

Birgitt Aarrestad 
Norwegia 
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dla obu stron. Było to doświad-
czenie, które należy powtórzyć. 

Wiara i Światło w diecezji 

W diecezji Saint-Etienne istnieją 
cztery wspólnoty: „La Berge-
rie” („Owczarnia”), „Graines 
d’Amour” („Nasiona Miłości”), 
„Emmanuel Forez” i „Rayon de 
Soleil” („Promień Słońca”). Pod-
jęliśmy decyzję o spotykaniu się 
trzy razy w roku w celu tworze-
nia więzi: 

 w lutym z okazji Święta 
Światła, 

 w lipcu na pikniku, 
 w październiku na dzień 

skupienia.  

Zauważamy, że im więcej upły-
wa czasu, tym ważniejsze staje 

Prowincja „France Loire 
Rhône Auvergne”  

(„Francja, Loara, Rodan, 
Owernia”) 

 składa się z 37 wspólnot. 

O 
d wielu lat organizu-
jemy trzytygodniowe 
wakacje w rodzinie 

Wiary i Światła w Auvergne 
(Francja). Uczestniczy w nich 
od 25 do 30 osób z niepełno-
sprawnością i ich towarzysze. 
Organizowane są wówczas 
różne zajęcia: wycieczki, spa-
cery, warsztaty, gry, udział 
w pracach domowych, czas 
modlitwy... Każdy tydzień ma 
jakieś motto, które staje się 
głównym tematem przedsta-
wianym codziennie rano. 

W tym roku, w pierwszym ty-
godniu, doświadczyliśmy cze-
goś pięknego i chcemy się tym 
z Wami podzielić. Grupa 
„Scouts unitaires de Fran-
ce” (siedmiu starszych harce-
rzy) wyraziła chęć, aby spędzić 
tydzień wakacji ze wspólnotą 
Wiary i Światła. 

Przebywali oni w pobliżu na-
szych domów agroturystycz-
nych. Mieliśmy wspólne zaję-
cia, jedliśmy razem obiady 
i niektóre wieczorne posiłki. 
Umieli się z nami zintegrować, 
dbali o ludzi, tworzyli więzi 
z każdą osobą, ożywiali wspól-
ny czas, a nasi niepełnospraw-
ni przyjaciele docenili ich mło-
dość. 

Po dokonaniu oceny okazało 
się, że była to wielka korzyść 

Wakacje z harcerzami 

Relacja 

się wzięcie udziału w spotkaniu. 
Wszyscy są szczęśliwi, kiedy mo-
gą się spotkać z innymi wspól-
notami. Ostatnie trzy lata poka-
zały, że te wspólne inicjatywy są 
korzystne dla każdego. 

Paul i Thérèse Giraud  
wicekoordynatorzy prowincji 
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Kapelan naszej prowincji, oj-
ciec Julio Dutilh, który przyje-

chał z Chile. 

Relacja 

Ręka w rękę w Peru 

4 listopada wyjechaliśmy na pielgrzymkę do Sanktuarium Maryi Królowej Pokoju 
w Cerro Culebra, w regionie Pachacamac, nieco ponad godzinę drogi od Limy. Hasłem 
pielgrzymki były słowa: „Ręka w rękę z Maryją podczas spotkania z Jezusem”. W San-
ktuarium zebrało się ok. 100 osób ze wspólnot w Peru, Chile i Kolumbii, czyli z prowin-
cji „JESUS, LIGHT OF THE ANDES” („Jezus, Światło Andów”). Oto fotorelacja.  

Członkowie wspólnot „Matki 
Bożej Radości”, „Świętego 
Pawła od Krzyża”, „Bożego 
Miłosierdzia” i „Świętej Rity 
z Cascii” z Peru w drodze do 

Sanktuarium. 

Czas spotkania z przyjaciółmi. 
Na zdjęciu Piero Quichiz Her-

rera i Lucero Vivanco. Czas modlitwy i uwielbienia. 

Figura Maryi, Róży Duchow-
nej, usytuowana powyżej 
świątyni; wspinaliśmy się 

tutaj rozważając Tajemnice 
Wiary i Światła. 

Tere Ahumada, koordynator 
prowincji, z Gabi ze wspólnoty 
„Seed of Love” („Ziarno Miło-

ści”; Peru). 



7 

 

R 
ankiem, po pielg-
rzymce do świątyni 
w Pachacamac, od-

było się w Limie drugie spotka-
nie Rady Prowincji. 

Wicekoordynatorzy prowincji, 
którzy tworzą Radę to: Hector 
i Angelica Meza, Maritza Rega-
lado i Erika Gonzales dla Peru 
i Raquel Franco dla Kolumbii. 

Rano podzieliliśmy się nowina-
mi z prowincji. Następnie prze-
prowadziliśmy ocenę całego 
roku i projektów ważnych dla 
prowincji. 

Każdy wicekoordynator spotkał 
się z dwoma przedstawicielami 
z różnych zespołów zadanio-
wych (specjalne wydarzenia, 
formacja, finanse i komunika-
cja). Ci ostatni zdali relację 
z działań podjętych od stycznia. 
Przedstawiciele każdego z zes-
połów zaprezentowali swoje 
prace, przeanalizowali napotka-
ne problemy i przedstawili swo-
je projekty. 

Później celebrowaliśmy Eucha-
rystię, której przewodniczył 
ojciec Julio Dutilha, kapelan 
prowincji. Przynaglił nas do za-
stanowienia się nad służbą 
i jednością, wartościami, które 
dla lepszego rozwoju prowincji 
powinny być obecne zarówno 
w sercach, jak i umysłach 
wszystkich członków zespołów 
zadaniowych i Rady Prowincji. 

Gdy ponownie zabraliśmy się 
do pracy, rozmawialiśmy o ko-
lejnym międzynarodowym spo-
tkaniu Wiary i Światła, które 
odbędzie się w Libanie w lipcu 
2018 r. Podkreśliliśmy znacze-
nie naszego udziału jako pro-
wincji, ponieważ na tym zgro-
madzeniu wybrany zostanie 
nowy koordynator międzynaro-

Liczba wspólnot w prowin-
cji „Jesus, Light of the An-
des” („Jezus Światło An-
dów”): 

 Peru: 14 · 
 Chile: 6 · 
 Kolumbia: 1 

dowy. Zastanawialiśmy się, 
w jaki sposób Ghislain du 
Chéné, obecny koordynator, 
który ma za sobą dwie kaden-
cje, może nadal oddawać swoje 
siły i zdolności na służbę 
w  Wierze i Świetle. 

To był owocny dzień. Dziękuję 
wszystkim za waszą pracę! 

Tere Ahumada 
koordynator prowincji 
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wspólnie nad priorytetami dla 
prowincji na kolejne 4 lata. Asia 
Koczot przypomniała, czym są 
priorytety i przybliżyła procedu-
rę ich przyjęcia. 

Potem nastąpiła prezentacja 
kandydatów - owoc ciężkiej 
pracy Zespołu Nominacyjnego. 

Kolejnym punktem programu 
była Msza, podczas której mog-
łam, jako koordynator kończący 
kadencję, wyrazić swoją 
wdzięczność wobec Pana Boga 
i ludzi, których postawił na mo-
jej drodze (byli oni pomocą 
i wsparciem w koordynowaniu 
życia prowincji). 

Osobiście mam wielkie poczu-
cie wdzięczności, szacunku 
i uznania dla osób tworzących 
Radę Prowincji, Zespół Nomina-
cyjny oraz dla Wicekoordynato-
ra Międzynarodowego - Asi Ko-
czot. 

W 
łaśnie w tych miłych 
okolicznościach wy-
darzyło się coś waż-

nego dla całej naszej prowincji - 
dokonano rozeznania i wyboru 
nowego Koordynatora Prowin-
cji Polski Południowej. 

Spotkanie zaczęło się w piątek 
wieczorem kolacją, a następnie 
przypomnieniem wszystkich 
ważnych wydarzeń z życia pro-
wincji w ciągu całej kadencji, 
czyli ostatnich 4 lat. 

Po tych wspomnieniach wzięliś-
my udział w Mszy, po której 
mniej wytrwali poszli już na 
spoczynek, a bardziej wytrwali 
do kawiarenki na pogaduchy. 

Sobotni dzień rozpoczęliśmy 
adoracją Najświętszego Sakra-
mentu, po czym wspólnie od-
mówiliśmy modlitwę poranną 
i udaliśmy się na śniadanie. 

Po śniadaniu pracowaliśmy 

Dziękuję za te osoby i proszę, 
by dobry i łaskawy Ojciec hoj-
nie im błogosławił. 

Czas koordynowania prowincją 
był dla mnie bardzo bogaty, 
doświadczałam ludzkiej życzli-
wości, gościnności, byłam za-
praszana na spotkania, jubileu-
sze, dostawałam kartki świą-
teczne i pozdrowienia z wakac-
ji. Wszystko to zachowuję 
w swoim sercu i pamięci jako 
wielki Dar. Mogłam też doś-
wiadczyć bliskiego spotkania 
z założycielką naszego Ruchu - 
Marie-Hélène Mathieu - pod-
czas jej wizyty z okazji polskie-
go wydania książki „Nigdy wię-
cej sami”. Brałam udział w mię-
dzynarodowym spotkaniu koor-
dynatorów prowincji w Kon-
stancinie-Jeziornie w 2016 ro-
ku, gdzie spotkałam wielu wy-
jątkowych ludzi z całego świata, 
mogłam bardzo konkretnie dot-

Moje dziękczynienie 

Relacja 

W dniach 10-12 listopada 2017 r. w Hałcnowie odbyło się Zgromadzenie Prowincji Pol-
ski Południowej wspólnot Wiary i Światła. Spotkaliśmy się w miejscu, które urzeka 
nas otwartością i gościnnością gospodarzy, posiada wszystko, czego nam potrzeba, 
by dobrze przeżyć ten czas: piękną kaplicę, przytulną kawiarenkę, wygodną salę kon-
ferencyjną, park i ogród.  
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knąć prawdy, że jesteśmy mię-
dzynarodową rodziną, bogatą 
w różnorodność języków, kul-
tur, a nawet wyznań. Mamy 
jednak jednego Ducha i to jest 
bardzo piękne, jednoczące doz-
nanie. Doświadczałam również 
własnych ograniczeń i braków, 
ale nigdy nie czułam się sama. 
Czułam się niesiona przez inne 
osoby. Czułam, że Jezus nosi 
mnie w swoich czułych ramio-
nach. 

Po Mszy Świętej nastąpił czas 
wyborów… wiele emocji, 
zwłaszcza w sercach kandyda-
tów. 

Dziękuję Izie Rabiasz - nowemu 

koordynatorowi - za odwagę 
i radykalne zaufanie, oddanie 
siebie całkowicie do dyspozycji 

ciół, którzy wrócili z Międzyna-
rodowego Spotkania Młodych 
w Alicante. 

Zapał i zachwyt oraz pozytywna 
energia, którą emanowali mło-
dzi reprezentanci prowincji, 
udzieliła się nam wszystkim 
tam obecnym. 

W Bogu dokonamy czynów peł-
nych mocy. Błogosławmy Pana 
za to wspaniałe dzieło, jakim 
jest Wiara i Światło. 

Agnieszka Majek 

Prowincja Polski Południo-
wej składa się  
z 31 wspólnot. 

woli Bożej. 

Jestem spokojna o kierunek, 
w jakim będzie zmierzać nasza 
Prowincja pod okiem nowej 
Rady, złożonej z ludzi wiernych, 
oddanych i kochających Boga 
oraz drugiego człowieka. 

Wieczorem odwiedził nas 
ksiądz biskup Roman Pindel - 
gospodarz diecezji bielsko ży-
wieckiej. Biskup odwiedza nas 
od kilku lat, obdarzając przyjaź-
nią i błogosławiąc nam. 

W sobotę 11.11.2017 r. miało 
miejsce jeszcze jedno ważne 
wydarzenie - Rada Prowincji 
oficjalnie przyjęła wspólnotę 
Pingwinki z Żywca do Między-
narodowego Ruchu Wiara 
i Światło. 

Niedziela była dniem jedności 
z prześladowanymi za wiarę, 
obejmowaliśmy modlitwą 
wspólnoty z Aleppo oraz innych 
rejonów, gdzie panuje wojna 
i bieda. 

Radość wypełniała serca 
uczestników Zgromadzeni Pro-
wincji, a dopełnieniem tej rado-
ści była relacja młodych przyja-

 

Małgorzata Błasiak Warchał, Michał Naróg, Wioletta Tomal, Maria Honkisz,  
Izabela Rabiasz, Agnieszka Całka, Katarzyna, Damian i Agatka Stopniccy 

Iza 
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intelektualną oraz 14 członków 
ich rodzin, 13 przyjaciół i kape-
lan. Po roku wspólnych spotkań 
bardzo się ze sobą zżyliśmy 
i zaprzyjaźniliśmy. Zawsze sta-
wiamy w centrum Pana Jezusa 
i osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną. 

Możemy też liczyć na wsparcie 
parafii, lokalnej władzy i miesz-
kańców Więcborka. Dzięki ich 
pomocy udało nam się wyje-
chać na pierwszy wakacyjny 
obóz do sióstr franciszkanek do 
Orlika, gdzie spotkaliśmy się 
z życzliwością i ciepłym przyję-
ciem. Często odwiedzamy się 
w swoich domach i razem spa-
cerując po Więcborku, dajemy 
świadectwo, że niepełnospraw-
ność intelektualna jest czymś 
normalnym i nie trzeba się jej 
bać. 

Ogarniając codzienną modlitwą 
wszystkie wspólnoty Wiary 
i Światła serdecznie pozdrawia-
my.  

Od Romy, wicekoordynatorki 
Polski Północnej, dowiadujemy 
się, że świętowanie uznania tej 

W 
spólnota jest miej-
scem, do którego 
przynależymy, które 

traktujemy jak naszą ziemię, 
w którym odnajdujemy naszą 
tożsamość (Jean Vanier). 

Z wielką radością informujemy, 
że 26 sierpnia 2017 roku wspól-
nota ,,Więcborskie Rykotki” 
z Więcborka została włączona 
do Międzynarodowego Ruchu 
Wiara i Światło, Prowincji Polski 
Północnej. Jest to już trzecia 
nowa wspólnota w Prowincji 
Polski Północnej na przestrzeni 
ostatnich 2 lat. 22 października 
2017 r. odbyły się w tej wspól-
nocie pierwsze wybory. Koor-
dynatorem wspólnoty został 
Rafał Nita. 

Sami o sobie piszą tak: Nasza 
wspólnota powstała z pragnie-
nia serca młodych przyjaciół, 
w tym księdza Marcina, którzy 
wcześniej byli członkami wspól-
noty ,,Piastowskie Pucie’’ 
w Bydgoszczy, a którzy miesz-
kają w Więcborku. 
,,Więcborskie Rykotki’’ to 11 
osób z niepełnosprawnością 

wspólnoty było pięknym i moc-
no poruszającym serca wyda-
rzeniem. Mszę celebrowało 
piciu kapłanów. Członkowie 
nowej wspólnoty zapalili świe-
cę przed ołtarzem i odmówili-
śmy modlitwę Wiary i Światła. 
Na uroczystości byli goście – 
członkowie pobliskich wspólnot 
Wiary i Światła, a także bur-
mistrz Więcborka oraz przed-
stawiciel miejscowej fundacji. 
Wspólnotowe mamy przygoto-
wały pyszny poczęstunek z róż-
nych dań, a także tort. Obejrze-
liśmy inscenizację powstania 
Wiary i Światła oraz zdjęcia 
z pierwszego obozu nowej 
wspólnoty. Jest to wspólnota 
pełna życia i radości, bardzo 
rozśpiewana. Chwilami trudno 
było powstrzymać łzy wzrusze-
nia. Po przeżyciu tego czasu 
w moim sercu na nowo zrodziło 
się przeświadczenie, że Wiara 
i Światło jest nadal aktualnym 
zaproszeniem dla świata i że 
nie zabraknie narodzin owych 
wspólnot w naszej wiaroświet-
lanej rodzinie. 

Nowym wspólnotom, tym 
w Polsce jak i tym na całym 
świecie, życzymy obfitości łask 
Bożych i radości z bycia razem. 

Joanna Walczak  
koordynator Prowincji Polski 

Północnej oraz 

Joanna Koczot  
wicekoordynator międzynaro-

dowy dla polskich prowincji 

Relacja 

Więcborskie Rykotki  

Prowincja Polska Północ-
na  liczy 15 wspólnot 
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wspólnoty. 

Także we wspólnocie w Rakve-
re celebruje się spotkania bożo-
narodzeniowe oraz inne okazje. 
Kiedy zdaliśmy sobie sprawę, 
że spotkania raz w miesiącu to 
zbyt mało, zorganizowaliśmy 
warsztaty w kościele, gdzie każ-
dy może przyjść trzy razy w ty-
godniu, a w każdy piątek robi-
my coś, co proponują tegorocz-
ne „Drogowskazy” Wiary  
i Światła. 

Obie wspólnoty organizują 
obóz letni. Osoby z Saaremaa 
lubią jeździć konno, zaś w Ra-
kvere uwielbiamy wycieczki na 
wieś oraz w nieznane miejsca. 
Brak pieniędzy ogranicza jednak 
organizację tych wyjazdów. 

Społeczność w Saaremaa jest 
informowana o działaniach 
wspólnoty dzięki lokalnej pra-
sie. Ludzie interesują się nimi, 
udzielają im wsparcia. 

W 
 Estonii istnieją dwie 
wspólnoty Wiary 
i Światła, jedna na 

wyspie Saaremaa w Kuressaa-
re, natomiast druga w prowincji 
Lääne-Viru w Rakvere. 

Wspólnota z Kuressaare liczy 
30 członków, a z Rakvere - 35. 
Grupa z Kuressaare złożona jest 
wyłącznie z rodzin, zaś w Ra-
kvere jest tylko 13 rodzin. Spo-
tykamy się raz w miesiącu. 

Wspólnota z wyspy Saaremaa 
została uznana 12 kwietnia 
2002, w związku z czym w tym 
roku świętowała swoje urodzi-
ny. Wspólnota z Rakvere spot-
kała się po raz pierwszy 1 mar-
ca 2010 roku. 

Tradycją w Saaremaa stały się 
przyjęcia bożonarodzeniowe. 
Z kolei w maju odbywa się na-
bożeństwo uwielbienia. Po tym 
wydarzeniu organizowany jest 
piknik u jednego z członków 

Trochę wieści z Estonii 

Relacja 

Pomimo pewnej odległości po-
między obiema wspólnotami, 
komunikujemy się ze sobą 
i spotykamy się, kiedy tylko jest 
to możliwe. 

Oto mała prezentacja naszego 
pięknego kraju! 

Maie Sild 
wicekoordynator prowincji 

Estonia jest częścią prowincji ,,Northern Lights” („Zorza Polarna”), 
w której skład wchodzą: Dania- 2 wspólnoty, Norwegia – 12,  

Szwecja - 4, Estonia - 2.  
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D 
zień naszego spotka-
nia z plemieniem Ko-
indé upłynął bardzo 

dobrze. Szkoda tylko, że podróż 
długo trwała: 3 godziny w dro-
dze. Wioska, w której mieszka 
plemię Koindé jest oddalona od 
miasteczka i w trudno dostęp-
nym miejscu. Dobrze nas przyję-
to i powitano. Przeżyliśmy 
wspólnie niesamowity czas. Była 
Msza oraz posiłek, podczas któ-
rego mogliśmy się poznać. 
Przedstawiliśmy scenkę o naro-
dzeniu Chrystusa, która wszyst-
kim się podobała. Było tam oko-
ło dwudziestu osób z niepełno-
sprawnością, sześcioro człon-
ków wspólnoty Rivière Salée, 
czworo z Foyer Reslick de Nou-
méa, kolejna szóstka z miastecz-
ka la Foa, a także czworo niepeł-
nosprawnych z plemienia. 

Przekazałam im dokumenty 
oraz opowiedziałam, czego do-
świadczyliśmy w Wierze i Świet-
le, a przede wszystkim uświado-
miłam wagę naszej misji. Mam 
nadzieję, że to spotkanie przy-
niesie owoce. 

Jacqueline Cione 
Nowa Kaledonia 

Z wizytą  
w plemieniu Koindé 

Relacja 

https://pl.bab.la/slownik/polski-angielski/nowa-kaledonia
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„Drogowskazy”  

dla biskupa 

Relacja 

Czcigodny Ravel, arcybiskup Strasburga, podczas wizyty duszpasterskiej  w Cernay 
(wschodnia Francja) spotkał się ze wspólnotą Wiara i Światło "Penuel", która 
narodziła się w 1971 roku. Hélène ofiarowała wówczas biskupowi "Drogowskazy".  

P 
ostanowiłam podzielić 
się z Wami wrażeniami 
z wizyty arcybiskupa 

Ravela z okazji święta patronal-
nego. Mieliśmy okazję opowie-
dzieć mu o wszystkim, czego 
doświadczyliśmy w naszej 
wspólnocie od momentu jej po-
wstania. Hélène Colin wręczyła 
„Drogowskazy”, które w tym 
roku zapraszają nas „do życia 
we wspólnocie i w Bogu.” 
Wspólnie zaśpiewaliśmy: Za-
czerpnij trochę radości. 

Abp Ravel podzielił się doświad-
czeniami bycia we wspólnocie 
w Jurze Szwajcarskiej. 

Miałam okazję zjeść z nim 
lunch, podczas którego rozma-
wialiśmy o naszej prowincji oraz 
o Wierze i Świetle na poziomie 
międzynarodowym. 

Następnego dnia abp Ravel od-
wiedził sąsiadującą parafię i kil-

kakrotnie wspominał o Wierze 
i Świetle zwracając się do mło-
dych ludzi! 

Był to czas łaski i bliskości, dzię-
ki której nawiązała się więź: 
Wiara i Światło! 

Marie-Odile Frey 
koordynator prowincji 

Prowincja „France Est Pétil-
lant” („Francja Iskrzący 

Wschód”) obejmuje  
29 wspólnot. 
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Korsykańskie pieśni w Belgii 

D 
nia 1 października wszyscy przygo-
towaliśmy się, aby w czasie kon-
certu zorganizowanego w kościele 

Sainte-Alix zebrać datki na naszą wspólnotę. 
Geneviève i Denis zbierali pieniądze, niektó-
rzy rozdawali program, a inni ulotki z infor-
macjami na temat Wiary i Światła. Spotkanie 
okazało się sukcesem: zgromadziło się około 
250 osób, włączając w to silną reprezentację 
wspólnoty „Les enfants du Père” („Dzieci Oj-
ca”). 

Na początku, przed koncertem, z krótką prze-
mową wystąpiła Joëlle. Zachęcała, by wes-
przeć naszą wspólnotę. Wiara i Światło po-
zwala nam przeżywać nadzwyczajną przygo-
dę bycia z osobami z niepełnosprawnością 
umysłowo. Osoby te, otoczone rodziną i przy-
jaciółmi, pociągają nas ku życiu autentyczne-
mu i bardziej otwartemu. Pokazują nam, jak 
może wyglądać szczęście. 

Potem rozległy się głosy kwartetu „A Più Vo-

ci”. Sébastien, Ronan, Raphaël i Pierre wyko-
nywali prawie przez godzinę, w skupieniu, 
polifonie korsykańskie i sardyńskie z XVII 
i XVIII w. 

Zostali za to nagrodzeni długimi brawami 
i otrzymali w podziękowaniu dużą butelkę 
wina oraz dyplom podpisany przez wszystkich 
członków „Betanii”. Nie zapomnieliśmy wyra-
zić wdzięczności także ojcu Philippe Mawet, 
który udostępnił nam kościół Sainte- Alix. 
Na zakończenie odbył się poczęstunek zorga-
nizowany przez Annę, w czasie którego mo-
gliśmy wymieniać wrażenia i zapoznawać się. 
Wszystko to sprawiło, że czuliśmy się szczęśli-
wi. Było to szczęście świętowania i dzielenia 
się! 

Zorganizowanie tego przedsięwzięcia wyma-
gało wiele pracy, ale warto było się trudzić. 
Dziękuję wszystkim! Tak, pomoc każdego by-
ła cenna... są to szczególne chwile, gdy odkry-
wa się dobrodziejstwa wspólnoty. Jean Va-

Relacja 
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nier kiedyś powiedział: To, co karmi wspólno-
tę, to chwile, gdy cała wspólnota ma świado-
mość nurtu życia, który jednoczy. Wszyscy 
członkowie „Betanii”, każdy w miarę możli-
wości, wnieśli swój udział, ale szczególnie 
przyjaciele i rodzice pomogli w przygotowa-
niu koncertu, spotkania i zapewnieniu rekla-
my. Należy wspomnieć zwłaszcza o mamie 
Alexii, która zaprosiła ponad piętnaście osób! 

Według Hervé, mogliśmy powiedzieć jak ucz-
niowie idący do Emmaus: nasze serca pała-
ły... A wieczorem śpiewacy napisali do nas 
e mail: Wróciliśmy z koncertu szczęśliwi! 

Mamy nadzieję, że Wiara i Światło oczarowa-
ła uszy, ale także dotknęła serc i dała nowe 
perspektywy osobom i rodzinom doświadczo-
nym niepełnosprawnością umysłową. 

Joëlle Kielwasser 

Fragment z „Grand Large”, nr 11 

W Belgii jest 31 wspólnot 
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Dwie  
nowe  
prowincje 
rozkwitają 

O 
statnie Zgromadzenie Prowincji, odby-
wające się parę miesięcy przed Spotka-
niem Międzynarodowym w Libanie, oka-

zało się jednym z najpiękniejszych, jakich kiedy-
kolwiek doświadczyłem! I to pomimo niezbyt ko-
rzystnych warunków pogodowych… Było wyjątko-
wo zimno w nocy, a ponieważ domy nie były 
ogrzewane, należało stawić czoła surowej tempe-
raturze pod ciepłą kołdrą i w wełnianej czapce na 
głowie! 

Zgromadzenie odbywało się w Meksyku w stycz-
niu 2018 w związku z powiększeniem się prowin-
cji „Open Hearts” („Otwarte Serca”). W paździer-
niku Rada Zarządzająca zatwierdziła prośbę 
o utworzenie nowych prowincji wystosowaną 
przez Marię-Silvię, międzynarodową wicekoordy-
natorkę, która towarzyszy prowincjom z Ameryki 
Łacińskiej; w skład tych prowincji wchodzi czter-
dzieści wspólnot z czterech krajów (Meksyk, Hon-
duras, Nikaragua i Dominikana). Nowe prowincje 
podczas chrztu obrały imiona: 

 Santa Maria de Guadalupe (Matki Bożej 
z Guadalupe; Meksyk) 

 Corazón de América y el Caribe (Serce 
Ameryki i Karaibów; Honduras, Nikaragua 
i Dominikana) 

Przybyło 60 osób z 4 krajów (pomimo problemów 
z wizą), a symbolem spotkania były dwie łódki 
odpływające od siebie, lecz z osobami trzymają-
cymi się za ręce – wszystko pod czujnym okiem 
Matki Bożej z Guadalupe, mówiącej do Juana Die-
go: Jestem waszą Matką. 

Delegaci bardzo się cieszyli ze spotkania i z dumą 
serwowali przywiezione ze sobą specjały ze swo-
ich krajów, a co potrawa to smaczniejsza! W koń-
cu rozpoczęła się część robocza: ocena minionych 
czterech lat, określenie priorytetów, mianowanie 
koordynatorów i wicekoordynatorów, a wszystko 
to w bardzo przyjaznej i swobodnej atmosferze. 
Claudia i Alieli, które wzięły udział w spotkaniu 
młodych w Guardamar, opowiedziały o tamtym 
wydarzeniu, jakże ważnym dla przyszłości Wiary 
i Światła. Codziennie była Msza, odprawiana na 
zmianę przez trzech obecnych kapelanów, regu-
larnie śpiewaliśmy, pod przewodnictwem Leo, 
Jezus jest Królem (dało się wyczuć, że ruch Criste-
ros wyrył piętno na ludności meksykańskiej 

Relacja 

Florencia, Lorenzo and Mónica 
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i wciąż obecna jest wielka gorliwość). Lorenzo, 
który był koordynatorem prowincji, zakończył 
swoją służbę – zastąpią go dwie młode kobiety: 
Florencia z Chichuahua, jako koordynatorka pro-
wincji „Santa María de Guadalupe”, oraz Monica 
z Dominikany, która będzie koordynować prowin-
cją „Corazón de América y el Caribe”. Podczas 
świętowania radośnie powitaliśmy nowe koordy-
natorki prowincji! Aby powierzyć obydwie pro-
wincje Matce Bożej z Guadalupe, wyruszyliśmy 
do świątyni na wzgórzu Tepeyac: odprawiona 
została Msza w starej bazylice, zakończona roze-
słaniem koordynatorów i wspólnot. Nadszedł czas 
odjazdu: dwie łódki płynęły oddzielnie, ale 
z obietnicą dalszego nawigowania blisko siebie. 
Zostaną też wysłane dwie delegacje do Libanu 
tego lata – świetna okazja, by się ponownie zoba-
czyć, jak również spotkać przedstawicieli innych 
prowincji. 

Mała grupka z prowincji „Santa María de Guada-
lupe” została z nami (z Corinne, sekretarzem ge-
neralnym i Marią-Silvią), by rozpocząć prace nad 
„Drogowskazami” na rok 2018-2019. Lorenzo, 
Alejandra, Gaby, Florencia (nowa koordynatorka 
prowincji), Jorge oraz ojciec Tony (nowy kapelan 
prowincji) śmiało wzięli się za przygotowanie 
pięknych „Drogowskazów”, które ukażą kreatyw-

ne i innowacyjne sposoby doświadczania Wiary 
i Światła (autor słów miesiąca czasem był bardzo 
przyjemnie zaskoczony widząc interpretacje tego, 
co przygotował: nie wyobrażał sobie takiego po-
tencjału swoich słów, kiedy je pisał!). Tytuł będzie 
brzmiał: Oto czynię wszystko nowe (Ap 21,5), 
a postacią przewodnią będzie oczywiście Matka 
Boża z Guadalupe. Będzie Ona nam towarzyszyć 
każdego miesiąca na drodze prowadzącej do Je-
zusa poprzez tych najwrażliwszych, jak to uczyniła 
ze św. Juanem Diego Cuauhtlatoatzinem. To na 
pewno będą wspaniałe „Drogowskazy”. 

Dziękuję Lorenzo za wszystko, co uczynił dla pro-
wincji „Open Hearts”, za pracę nad przygotowa-
niem tego pięknego Zgromadzenia; dziękuję Flo-
rencii i Monice za wyrażenie zgody na wzięcie 
odpowiedzialności za nowe prowincje; dziękuję 
zespołowi zajmującemu się „Drogowskazami” 
oraz Corinne za obecność – cieszę się, że mogła 
zobaczyć to jakże piękne Zgromadzenie. 

Na koniec dziękuję Marii Silvii za cudowne towa-
rzyszenie tym dwóm prowincjom. Wcześniej była 
w Chile, gdzie dane jej było wziąć udział, razem 
z lokalnymi wspólnotami, we Mszy z Papieżem 
Franciszkiem, po czym wyruszyła do Peru, by  
spotkać się z tamtejszymi wspólnotami. Dwa ty-
godnie urlopu poświęcone Wierze i Świetle – to 
wspaniała służba dla Ruchu! 

Ostatnia myśl przed podróżą do Meksyku: wspól-
nota Ciudad Victoria, w stanie Tamaulipas, musia-
ła przestać organizować spotkania z powodu nie-
bezpiecznej sytuacji w tamtym rejonie. Jak się 
potoczyły losy tych wszystkich, którzy znajdowali 
radość i przyjaźń we wspólnocie? Nawet jeśli 
część była w stanie opuścić miasto, to przecież 
nie wszyscy to uczynili. Pamiętajmy o nich w swo-
ich modlitwach. 

GdC 

Claudia i Aleli 

Lorenzo, Gabi, Fr Toni,  Alejandra, Ghislain, Florencia, Jorge i Corinne 
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Wielebny Stanislas Lalanne, biskup Pontoise (Dolina Oise, Francja), w swojej książce 
„Un évêque se confie” („Zwierzenia biskupa”) pisze o tym, czego doświadcza jako bi-
skup. W przedmowie do książki czytamy: Najlepszymi odpowiedziami, jakich mogę udzie-
lić na pytania dotyczące sensu życia, są opisy intensywnych i znaczących spotkań. 
W książce przedstawiłem tak wiele osób, że mogłaby ona nosić tytuł „Biskup i ludzie”. 
Wśród wielu spotkań biskupa były także te z Wiarą i Światłem! Przedstawiamy tutaj 
kilka fragmentów książki, w których daje on świadectwo o tym, czego doświadcza 
poprzez ludzi z niepełnosprawnościami i poprzez nasze wspólnoty. 

Świadectwo 

D 
ołączyłem do Wiary i Światła w abso-
lutnie nieplanowany sposób. Pewnego 
dnia wiosną 2012 roku, zadzwonił do 

mnie lider La Manche, François Pepers. (...) Po-
prosił mnie, abym towarzyszył grupie z la Manche 
podczas wizyty w Lourdes na wielkiej pielgrzymce 
z okazji czterdziestej rocznicy powstania Ruchu. 
(...) Wciąż widzę siebie, jak poznawałem grupę. 
Wszyscy, niepełnosprawni i sprawni, zgromadze-
ni na lotnisku Cherbourg Maupertus, po prostu 
wydawali się na mnie czekać! Dołączyłem 
do nich, nieco zaskoczony: młodzi, starsi, męż-
czyźni i kobiety tryskali zapierającą dech w piersi 
radością życia i pogodą ducha. Byłem oszołomio-
ny, bo myślałem, że będę miał do czynienia 
ze smutnymi i zgorzkniałymi ludźmi! (...) Podzi-
wiałem nieustannie pełnych cierpliwości i odda-
nia rodziców, dla których ich ciężko upośledzone 
dzieci wydawały się źródłem miłości. 

(W Lourdes) Zostałem zaproszony na animowane 
nabożeństwo drogi krzyżowej. Ta droga krzyżo-
wa, którą widziałem „na żywo”, głęboko mnie 
poruszyła. Rzeczywiście, każda z czternastu stacji, 
przygotowanych przez jedną z grup, została poka-
zana tak, jakby Jezus teraz w niej uczestniczył. 
W każdym z gestów, nawet nieporadnych, na każ-
dej twarzy, nawet zniekształconej chorobą, roz-
poznałem cierpienie Chrystusa. Wiele rzeczy wy-
darzyło się w ciele... ciało „przemówiło do mnie”. 

(...) Niedługo potem, jeszcze w Lourdes, pod na-
miotem wzniesionym na środku łąki przy Sank-
tuarium, młode kobiety z zespołem Downa pod-
biegły, by opowiedzieć mi o zmartwychwstaniu 
Chrystusa! Miałem wrażenie „widzenia” tego do-
brze znanego tekstu z Ewangelii, kiedy w poranek 
wielkanocny kobiety odkryły pusty grób i pobie-
gły, aby przekazać uczniom, że Jezus zmartwych-

wstał. Ta chwila w Lourdes napełniła mnie tak 
niezmiernym szczęściem, że powiedziałem 
do zgromadzonych: Uważnie patrzcie na tych po-
kornych posłańców. Podczas występu, który tak 
przeżywali, przypomnieli mi o tych, którzy niosą 
radość codziennego życia w tym świecie. 

(Podczas uroczystości) Używałem mojego szóste-
go zmysłu: intuicji biskupa! Słysząc nieoczekiwa-
ny okrzyk kogoś, kto nie był w stanie kontrolować 
gestów i dźwięków, powiedziałem dość głośno 
do zgromadzonych: „Posłuchajcie! Jean-Paul jest 
szczęśliwy, ta Msza podoba mu się! Dziękuję, Je-

Zwierzenia biskupa  
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an-Paul, zachęcasz nas wszystkich do modlitwy. 
Niektórzy nie mogli przestać śpiewać. Włączyłem 
te nieoczekiwane elementy do liturgii: Ach, My-
riam! Ona śpiewa cały czas: to jest jej modlitwa! 
Kiedy to powiedziałem, odczułem, że zgromadze-
ni są szczęśliwi i zadowoleni. Według Ewangelii 
nie ma ani normalnego ani nienormalnego. Zdaję 
sobie z tego sprawę bardziej niż kiedykolwiek. 
(...) 

(W świąteczny dzień) Była tam również Patricia, 
autystyczna dziewczynka. Zwykle przytulała się 
do mnie, kiedy była przestraszona. Marie-
Antoinette, jej mama, złożyła świadectwo kilka 
miesięcy później, po bierzmowaniu swojej córki 
w Cergy. Mówiła o swojej radości, gdy widziała, 
jak jej dziecko przyjmowało sakrament. Wtedy 
zauważyła, że niepokoje córki zaczęły znikać. 

Osoby niepełnosprawne są prawdziwymi mistrza-
mi ludzkich relacji! Ponieważ zmuszają mnie, 
abym dotarł do sedna rzeczy. Ponieważ uczą 
mnie jeszcze lepszego komunikowania się z inny-
mi. Miłość Boga naprawdę nie zależy od IQ! (...) 
Nigdy nie odkryłem u nikogo niepełnosprawności 
serca, zwłaszcza u osób niepełnosprawnych! 

Często zastanawiam się, jaka instytucja, inna niż 
Kościół, mogłaby zgromadzić taką różnorodność 
ludzi i doświadczać prawdziwej komunii? Wydaje 
mi się to prorocze dla życia w społeczeństwie. 
Kościół, dzięki osobom niepełnosprawnym, może 
zrewolucjonizować katechezę, odkrywać na no-
wo jej znaczenie: aby słowa z Biblii „dźwięczały” 
w każdej osobie. W ten sposób otwiera się on 
na gesty i wymiar cielesny, na wszystkie zmysły. 

Wydawnictwo Bayard, wrzesień 2017 
250 stron, 16,90 € 

Osoby niepełnosprawne 
są prawdziwymi mistrzami 

relacji międzyludzkich 
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W 
 kuchni roiło się jak w ulu. Ponad 
10 osób przygotowywało słodycze na 
nadchodzące święta. Przyjaciele przy-

byli z pomocą. Były tam także Layla, jej siostra 
i mama. Layla należy do tego miejsca, i - jak sama 
twierdzi - to miejsce jest częścią niej. Historia Lay-
li i Stowarzyszenia Baitna sięga roku 2010, gdy 
dziewczynka miała zaledwie 6 lat. W tamtym cza-
sie Beit Daoud, który jest pierwszym domem sto-
warzyszenia, był dopiero pomysłem i kawałkiem 
ziemi. 

Layla obudziła się słysząc hałas, który był zjawi-
skiem niezwykłym w jej spokojnej okolicy w re-
gionie Fanar. Pobiegła do mamy, która wzięła ją 
na ręce i wyszła z nią na balkon. Layla była zadzi-
wiona tym, co zobaczyły jej małe oczka. Czym są 
te ogromne maszyny wwiercające się w ziemię, 
na której bawiła się razem z dziećmi mieszkający-
mi w sąsiedztwie? Czym jest ten irytujący hałas? 

Wkrótce będziemy miały tutaj nowych sąsiadów, 
powiedziała jej mama, Natalia. Zostanie tu wybu-
dowany nowy dom. Będą w nim mieszkać ludzie, 
którzy różnią się od nas wyglądem i zdolnościami, 
ludzie, którzy potrzebują innych, aby się nimi 
opiekowali. Layla zapytała: Czy oni są w moim 
wieku? Czy będę miała nowych przyjaciół? Mama 
odpowiedziała: Jeszcze nie wiemy, ile osób bę-
dzie tu mieszkać, ani w jakim będą wieku, ale oni 
na pewno będą naszymi przyjaciółmi. 

Dni mijały, a Layla obserwowała postęp prac 
ze swojego balkonu, z okna swojego pokoju oraz 
za każdym razem, gdy przechodziła obok - w dro-
dze do i ze szkoły. Z niecierpliwością oczekiwała 
spotkania z nowymi sąsiadami. Wykopy były go-
towe i maszyny zamilkły; ale Layla nie widziała ani 
budynku, ani sąsiadów. Mama wyjaśniła jej, że 
wszystko ucichło, ponieważ tego dnia miał być 
kładziony kamień węgielny pod powstający budy-

Świadectwo 

Layla i Beit Daoud 
Beit Daoud, Dom Dawida, jest pierwszą siedzibą Stowarzyszenia Baitna. Stowarzysze-
nia  przyjaciół. W Libanie gromadzi ono ludzi niepełnosprawnych, ludzi, którzy utraci-
li swoich rodziców. Hoda, wiceprezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Wiara i 
Światło, opowiada historię Layli, małej sąsiadki Domu. 
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Wyjęła coś z kieszeni i powiedziała: Tyle zaosz-
czędziłam w tym roku. Obiecuję, że będę oszczę-
dzała dalej i pomogę wam zbudować ten dom. 
Kobieta popatrzyła na nią, nic nie rozumiejąc. 
Proszę pani, to wszystko co miałam w mojej 
skarbonce. To na wasz dom. 

Minęło siedem lat. Beit Daoud jest już ukończo-
ny i tętni życiem. Layla dorosła. Gdy widzę ludzi 
w tym domu, jestem szczęśliwa, mówi dziewczy-
na. Ten dom jest częścią mnie, ponieważ poma-
gałam w jego budowaniu. 

Layla nie wiedziała, jak opisać radość, którą od-
czuwała tamtego dnia, nie potrafiła też powie-
dzieć, co skłoniło ją do tamtego uczynku. Teraz 
już wie, że była to radość dawania. Dziś myślę, 
że uczucie to mogło być jeszcze intensywniejsze, 
gdybym ofiarowała nie tylko moje oszczędności, 
ale także i czas. Dlatego jestem tutaj i pomagam 
w kuchni Beit Daoud. 

Być może Layla przyczyniła się tylko do zakupu 
okna, płytki lub kawałka żelaza, ale jej miłość 
wypełnia całe to miejsce. Beit Daoud jest pierw-
szym domem Stowarzyszenia Baitna, zapewnia-
jącym schronienie ludziom o specjalnych potrze-
bach, którzy nie mają nikogo, kto mógłby oto-
czyć ich opieką. 

Hoda Elturk 

nek. Layla nie zrozumiała z tego zbyt wiele, ale 
uspokoiła się, gdyż upewniła się, że budowa bę-
dzie kontynuowana i nowi sąsiedzi na pewno 
przybędą. 

Po południu Layla dostrzegła wzmożony ruch sa-
mochodów, które zatrzymywały się przy placu 
budowy. Pobiegła na balkon i zobaczyła „księdza” 
z czerwonym pasem, kroczącego w tamtą stronę. 
Zauważyła także ogromny ekran i wyświetlany 
na nim film. Wśród publiczności zobaczyła ludzi, 
którzy wydawali się młodzi, ale rzeczywiście wy-
glądali inaczej. Gdy próbowała zrozumieć, co wi-
dzi, usłyszała, że ktoś przemawiał do mikrofonu, 
następnie rozległy się oklaski i zaczął przemawiać 
ktoś inny. To było zbyt skomplikowane dla niej. 
Mama powiedziała jej, że zaczęła się uroczystość 
i sąsiedzi, których oczekiwały, są wśród publicz-
ności. A co mówi ten mężczyzna?- zapytała Layla. 
Informuje ludzi o koszcie projektu. Mówi, że po-
trzeba jeszcze wiele pieniędzy, żeby dokończyć 
spełnianie tego marzenia. Ale osoby związane z 
jego realizacją wierzą, że Bóg postawi na ich dro-
dze wielu ludzi, którzy pomogą, zgodnie ze swoi-
mi umiejętnościami, powiedziała Natalia. 

Layla poszła do swojego pokoju, wróciła i popro-
siła mamę, żeby poszła z nią „tam”. Ponieważ 
Layla nalegała, zdumiona Natalia poszła razem 
z nią. Gdy dotarły na miejsce, Layla zobaczyła du-
że pudełko na darowizny. Podeszła tam i pocią-
gnęła za sukienkę kobietę, która stała w pobliżu. 
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Księgarenka  

Wiary i Światła 

Na początku wydawało nam się to szaleństwem… 
Ale potem, krok po kroku, zdaliśmy sobie sprawę, 
że było to znaczące, a przede wszystkim konieczne 
wyzwanie dla Wiary i Światła. Pierwszą rzeczą, jaką 
musieliśmy zrobić, było stworzenie zespołu zada-
niowego złożonego z ludzi, którzy już mieli doświad-
czenie z innych podobnych spotkań, a także nie byli 
zbytnio oddaleni od siebie geograficznie. 

Następnym krokiem było przygotowanie propozycji 
dla Międzynarodowego Zespołu Koordynacyjnego 
i Rady Zarządzającej. Odpowiednim miejscem był 
dom Maristas w Guardamar del Seruga w Alicante, 
w Hiszpanii. Musieliśmy również upewnić się, 
że cele spotkania były jasne i oczywiście finansowo 
do udźwignięcia. 

Wśród najważniejszych celów były: 

 potrzeba pracy nad formacją przyszłych liderów 
oraz osób, które byłyby w stanie przyjąć różne 
odpowiedzialności w Wierze i Świetle, 

 możliwość doświadczenia międzynarodowo-
ści  Wiary i Światła, 

 pogłębienie więzi między młodymi uczestnika-
mi, 

 wzmocnienie ich osobistego rozwoju, 

 przeżycie doświadczenia misji Wiary i Światła 
oraz powrót do swoich prowincji i codziennego 
życia, aby głosić i dawać świadectwo.  

Wybraliśmy temat „Przyjdź i zobacz”, bo właśnie 
w ten sposób poznaliśmy Wiarę i Światło: przyszli-
śmy, zobaczyliśmy.... i zostaliśmy! 

Musieliśmy dokładnie przemyśleć, do kogo ma być 
skierowane to spotkanie: do młodych ludzi, którzy 
już spędzili trochę czasu w Wierze i Świetle, którzy 
należą do Ruchu i zakorzenili się w nim, i prawdopo-
dobnie są ludźmi, którym można powierzyć różne 
obowiązki. Ale także do osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną. 

Potem zaczęły się spotkania, e-maile i wiadomości 
na WhatsApp, wysyłane i odbierane... Wspólne za-
stanawianie się, praca w zespole, tworzenie więzi, 
dzielenie się świętowaniem i obowiązkami. Gdy 

„Żagle na maszt!" wydanie specjalne! 
Międzynarodowe Spotkanie Młodych 

ekipa jest zmotywowana i zjednoczona, wszystko 
idzie szybciej. To nie eliminuje stresów, problemów 
i niespodziewanych zmian w ostatniej chwili, które 
zawsze się pojawiają! Jednakże widzieliśmy wyraź-
nie, że Jezus był tam, w środku tego projektu, kiedy 
razem modliliśmy się , oddając w Jego ręce siebie 
oraz naszą pracę. 

I stało się, spotkanie się odbyło. Zaczęło się i skoń-
czyło. Wiemy, że odcisnęło ono piętno zarówno 
na uczestnikach, jak i na nas! Chcielibyśmy, abyście 
Wy, uczestnicy tego spotkania, przeczytali to spe-
cjalne wydanie „Żagli na maszt!", przy którym 
współpracował każdy członek ekipy organizacyjnej 
i niektórzy uczestnicy. Mam nadzieję, że pomoże 
Wam ono lepiej zrozumieć, o co chodziło w spotka-
niu, ale przede wszystkim, że dzięki zgromadzone-
mu tu materiałowi, będziecie mogli pracować 
ze swoimi wspólnotami. Miłej lektury! 

Raúl Izquierdo 

wicekoordynator międzynarodowy 

Cena: 2 € za egzemplarz 
1,50 € przy zamówieniu 10 egzemplarzy 

 

Zamówienia można składać w Sekretariacie  
Międzynarodowym lub poprzez stronę: 

www.faithandlight.org/rubriques/haut/ actualites/
up-sails-special-edition 
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Christiane Monscourt 

W listopadzie na koordynatora 
prowincji „Francja Północna” 
została wybrana Christiane. 
Zastąpi ona Michèle Coevoet. 
Dziękujemy Michèle za lata 
służby oraz dziękujemy Chri-
stiane za przyjęcie powierzonej 
misji. 

Dominique Pfeffer 
wicekoordynator międzynaro-

dowy 

Paulina Jaroszek 

Paulina została wybrana na 
skarbnika prowincji „Polska 
Centralno-Wschodnia.” Wiwat 
finanse! 

Isabel Palais Gonzalez   

Isabel została wybrana na wice-
koordynatora prowincji 

Family Album 

i towarzyszy 5 wspólnotom 
w Chile. 

Marinette  Passenji Joubert 

Marinette została wybrana na 
wicekoordynatora prowincji 

i towarzyszy 5 wspólnotom na 
Seszelach. Dziękujemy za jej 
„tak” oraz wyrażamy wdzięcz-
ność Gitane Gopal za dotych-
czasowe pełnienie tej funkcji. 

Maie Sild 

Maie została wicekoordynato-
rem prowincji w Słowenii. Zas-
tąpi Elve Bender, która pełniła 
tę funkcję od 2009 roku.  

Wielkie podziękowania dla obu 
pań. 

Po Międzynarodowym Spo-
tkaniu Młodych 

 Anna Chałupczak została 
wybrana na koordynatora 

wspólnoty „Migotki” w pro-
wincji „Polska Południowa.” 

 Mateusz Potyrała został wy-
brany na skarbnika prowincji 
„Polska Północna.” 

Młodzi ludzie podejmują odpo-
wiedzialności już cztery miesią-
ce po spotkaniu młodych. Bra-
wo! 

40-lecie kapłaństwa 

Dnia 11 grudnia 2017 kapelan 
naszej prowincji, ks. Pierre De-
sroches (po prawej), obchodził 
40-lecie kapłaństwa! Z tej oka-
zji w parafii St Claude de Lava 
odbyła się uroczysta Msza 
Święta oraz przyjęcie. Cieszy-
my się, że mogliśmy wziąć 

udział w tym świętowaniu! 
Kapelan Międzynarodowy, 
ojciec Isaac, również był z na-
mi! Piękny czas dziękczynienia. 

Boże Narodzenie na Cy-
prze… 

Członkowie trzech wspólnot na 
Cyprze rozwieszali takie plaka-
ty, zapraszając ludzi do wzięcia 
udziału we wspólnym święto-
waniu. To bardzo piękna inicja-
tywa! 
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 Burundi: 
„Ishimwe” („Chwała Pa-
nu”), 

 Kenia: wspólnota 

tworząca się w Nyahururu, 

 Francja Zachodnia: 
wspólnota w Saint-
Nazaire, 

 Polska Północna: 
„Więcborskie Rykotki” 
w Więcborku, 

 Polska Południowa: 
„Pingwinki” w Żywcu, 

 Cypr: wspólnota two-
rząca się w Kormakitisie.   

Wspólnoty, które zakończy-
ły swoją misję 

 Kanada Zachodnia: 
„Les porteurs de lu-
mière” (“Niosący Światło”) 
w Almie. 

 Polska Południowa: 
jedna wspólnota w Krako-
wie i jedna w Krośnie. 

Marian Sahouri 

Marian miała 32 lata i należała 
do Wiary i Światła w Jordanii. 
Z zawodu była kwalifikowa-
nym nauczycielem. Została 
poddana niegroźnemu zabie-
gowi chirurgicznemu, ale… nie 
obudziła się. Stało się to 24 
listopada. To był dla wszyst-

… i w Hiszpanii 

Tym razem członkowie wspól-
not z Salamanki zaprosili ludzi 
do wspólnego świętowania ich 
rocznicy. Była uczta i tańce! 

Biskup Roman Pindel 

Biskup Roman Pindel spotkał 
się z członkami wspólnot, któ-
rzy brali udział w Zgromadzeniu 

Prowincji Polski Południowej 
w Hałcnowie koło Bielska-
Białej. Podzielili się oni do-
świadczeniami z życia wspól-
not. (zobacz: artykuł str. 8-9). 

Nowe wspólnoty 

 Ukraina: 
„vírosvítlânsʹkoí”̈ we Lwo-
wie, 

 Kanada Zachodnia: 
początki wspólnoty w Ed-
monton, 

kich szok, który pogrążył nas 
w  głębokim smutku. 

Żegnaj, Droga Marian! 

Tęsknimy za Twoim uśmie-
chem i Twoim łagodnym ser-
cem. Opuściłaś nas za wcze-
śnie; byłaś taka młoda, pełna 
energii i miłości do życia. Nie 
przypominam sobie, żebym 
widziała Cię kiedykolwiek 
smutną albo cierpiącą. Zawsze 
byłaś pozytywnie nastawiona 
do życia i rozsiewałaś radość 
wokół siebie. 

Bardzo za Tobą tęsknimy 
w Wierze i Świetle. Byłaś taka 
uważna na potrzeby najmniej-
szych. Zawsze pierwsza wycią-
gałaś pomocną dłoń w kierun-
ku potrzebujących. Czyniłaś to 
z serdecznością i otwartością 
na nowo poznanych ludzi. 

Ach, gdybyś wiedziała, jak się 
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i Świetle. Jak możemy wytłu-
maczyć niezwykłą więź między 
nami? Wierzę, że nie myśmy ją 
wybrali, ale ona wybrała nas. 
Podczas każdego spotkania jej 
oczy błyszczały, a uśmiech mó-
wił: Cieszę się, że jestem z wa-
mi. 

Podczas spotkań wiaroświetla-
nych nawiązywaliśmy coraz to 
mocniejsze relacje. Isabelle 
nigdy nie omieszkała zaprosić 
nas do domu l’Arche (dom Ar-
ki) na obiad czy wspólne świę-
towanie urodzin. Przez jej usta 
przemawiał sam Jezus Chry-
stus: Już was nie nazywam słu-
gami […], ale nazwałem was 
przyjaciółmi (J 15,15). Obraz 
Izabelle, niosącej obrączki ślub-
ne, pokazuje, że jej potrzebo-
waliśmy, że ona nam pomaga-
ła! Isabelle zmarła 1 stycznia 
2018 roku. Modlimy się za nią 
i prosimy, aby Ona również się 
za nas modliła! 

François d'Orléans   

Ciężko jest nam w to uwierzyć, 
ale kończymy rok 2017 żegna-
jąc Françoisa. Będąc na waka-
cjach z rodziną, spadł ze scho-
dów. Pomimo interwencji służb 
ratowniczych, upadek okazał 
się śmiertelny. François umarł 
w spokoju, otoczony rodziną, 
31 grudnia 2017 roku. 

Ciężko mówić o Françoisie 
w czasie przeszłym, bo przecież 
to człowiek przyszłości. Jego 
słowa Przyjść do Ciebie? roz-
brzmiewają w sercach wielu 
ludzi. Zmarł za szybko, co od-
zwierciedla całe jego życie – 
zawsze był o krok dalej, 
niż  inni. Odkąd przyjechał do 
l’Arche do Paryża w 1990 roku, 
nie przestawał się uczyć, 
otwierać się na nieznane drogi, 
poznawać nowe rzeczy, pogłę-
biać swoją obecność i uwagę 
nakierowaną na innych. Miał 
talent do naśladowania i rozba-
wiania. François zarażał swoim 
humorem. 

Łącząc się w modlitwie i myś-
lach dziękujemy za drogę, któ-
rą Isabelle i François podążali 
razem ze wspólnotą przez 27 
lat. 

L'Arche w Paryżu 

teraz czujemy. Jesteśmy zszo-
kowani, a w naszych uszach 
brzmi tylko jedno zdanie: na-
prawdę nie ma z nami Marian? 
Wiara i Światło przeżywa dzi-
siaj smutek. Nawet niebo pła-
cze, ponieważ w dniu Twojego 
pogrzebu cały czas padał 
deszcz. Jedyną pociechą jest 
świadomość, że jesteś teraz 
ze świętymi i aniołami oraz 
że się za nami wstawiasz u Bo-
ga. Nie wiem, co dzisiaj powie-
dzieć Twoim rodzicom i krew-
nym, dla których byłaś ogrom-
nym wsparciem. Nie wiem, jak 
Twój niepełnosprawny brat 
Raed poradzi sobie z Twoją 
śmiercią. 

Niech Bóg darzy ich pomocą 
i pocieszeniem. 

Spoczywaj w pokoju, droga 
Marian. 

Lina Masri  
wicekoordynator Jordanii 

Wspólnota „Magnificat” 
z Paryża w żałobie 

Isabelle Tranchant 

Lipiec 2006 r. Gdy składaliśmy 
sobie przysięgę małżeńską, 
Isabelle niosła nasze obrączki. 
Była przyjacielem w Wierze 
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Chcesz przekazać darowiznę? 

W kilku prowincjach/krajach Wiara i Światło 
jest uznawana i zarejestrowana jako 

organizacja charytatywna. Podobnie jak 
we Francji, możesz ubiegać się o ulgę 
podatkową od darowizny. Sprawdź, 

jak to jest u Ciebie.  
Darowizna online:  

http://www.faithandlight.org/rubriques/
droite/donate-now  

 
Solidarnośććmiędzynarodowa 

Terminarz międzynarodowy 

Wspierane projekty: 

Spotkanie Międzynarodowe oraz Zgromadzenie 
Międzynarodowe w 2018 r.: 140 000 €, aby 
wszystkie uboższe kraje mogły być reprezento-
wane. 

Na co Twój wkład został wykorzysta-
ny od czerwca 2016 r.? 

Zgromadzenie Prowincji „Open He-
arts” („Otwarte Serca”): 8 400 € dla delegatów 
z Dominikany, Hondurasu, Nikaragui i Meksy-
ku,  styczeń 2018 (patrz str. 16). 

 2-4 marca: Sesja formacyjna dla norweskich wspólnot, Solsetra 
 3 marca: Dzień Głoszenia i Dzielenia, prowincja „Terra et Mare” („Ziemia i Morze”), Madryt 

 10 marca: Spotkanie Rady Prowincji „France Rhône Azur”, Vénasque 
 11 marca: Spotkanie wspólnot z południowo-zachodniego regionu Włoch, Campania 
 16-20 marca: Spotkanie Rady Zarządzającej oraz Międzynarodowego Zespołu 

Koordynacyjnego, Fatqa, Liban 
 17-18 marca: Spotkanie Rady Prowincji „Campo Belo” („Piękne Pole”), Belo Horizonte, Brazylia 

 17-18 marca: Zgromadzenie Prowincji „France East” („Francja-Wschód”), Portieux 
 6-8 kwietnia: Zgromadzenie Prowincji „Irlandia", Dublin 

 7-11 kwietnia: pielgrzymka prowincji „Loara Rhône Auvergne” do Lourdes 

 8 kwietnia: regionalne spotkanie „France Sparkling East” („Francja, Iskrzący Wschód") ze 
wspólnotami z Aube, Marne i Meuse. 

 28-29 kwietnia: Zgromadzenie Prowincji „France Centre” („Francja Centralna"), Chezelles 

 5 maja: 40-lecie powstania Wiary i Światła Polsce, Kalwaria Zebrzydowska 
 5 maja: Pielgrzymka prowincji dla wspólnot ze Słowenii, Turnišče 
 9 maja: Norweskie wspólnoty "Flekkefjord" i "Kongsvinger" świętują dziesiąte i piętnaste 

urodziny, Huset på Feda 
 12 maja: Zgromadzenie Prowincji „UK North” („Wielka Brytania-Północ”), Harrogate 
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P 
ewna mama napisała do mnie takie sło-
wa: „Nasz 8-letni syn Patryk wrócił 
ze szkoły z płaczem. Powiedzieli do mnie 

– jesteś downem, jesteś debilem. Już od dawna 
obawiałam się takiej sytuacji, która musiała kie-
dyś nadejść. Co odpowiedzieć? Proszę sobie wy-
obrazić, jak bardzo prosiłam Ducha św., aby pod-
powiedział mi odpowiednie słowa. Przytuliłam 
Patryka i wyjaśniłam mu łagodnie: Patryk, ty je-
steś Patrykiem. Jesteś naszym małym chłopcem, 
którego tak bardzo kochamy. To prawda, że kiedy 
na ciebie czekałam, kiedy byłeś bardzo malutki 
we mnie, przeszedłeś pewien rodzaj choroby, któ-
ra przeszkodziła ci rosnąć tak, jak rosną inne dzie-
ci. I teraz – ty o tym wiesz – ciągle masz jeszcze 
trudności, żeby zasznurować buty, żeby zejść 
ze schodów, żeby nauczyć się czytać… Ale to 
wszystko nie jest najważniejsze. Najważniejsze 
jest to, że masz bardzo wielkie serce, które umie 
kochać. Ty nas kochasz takimi, jakimi jesteśmy. 
I my kochamy ciebie takim, jakim jesteś. Dajesz 
nam dużo, dużo radości. Patryk uśmiechnął się 
przez łzy. Zrozumiał.” 

Ten list bardzo mnie poruszył i zachwycił tym, 
w jaki sposób, z użyciem niewielu słów, mama 
Patryka umiała powiedzieć mu to, co najważniej-
sze. A następnie wyobraziłam sobie drogę, jaką 
ona i jej mąż musieli przebyć od czasu tak bole-
snych narodzin ich małego chłopca z zespołem 
Downa. 

Wiadomo już, że to zaburzenie genetyczne, które 
dotyka człowieka od jego poczęcia, nie jest ule-
czalne. Nieprawidłowości mogą być zdiagnozowa-

ne bardzo wcześnie w łonie matki. W obawie 
przed tym ryzykiem lekarze prawie zawsze zale-
cają badanie oraz aborcję, jeśli wynik jest 
„pozytywny”. Często rodzice przed narodzinami 
dziecka są poddawani intensywnej presji, aby 
dokonać aborcji, jeśli dziecko, którego oczekują, 
posiada zespół Downa. Jeżeli upośledzenie jest 
wykryte przy porodzie, rodzicom czasami radzi 
się, aby po prostu porzucili „nieodpowiedniego” 
noworodka, skoro wcześniej nie doszło do jego 
usunięcia. 

To prawda, że pojawienie się w rodzinie małego 
dziecka dotkniętego niepełnosprawnością umy-
słową, jest olbrzymią próbą. W wielu przypad-
kach jest ona pogłębiona przez postawę niektó-
rych lekarzy, przez reakcje środowiska, przez 
brak odpowiedniego wsparcia… 

Rodzice Patryka, tak jak wielu innych rodziców, 
przeżyli ostry kryzys połączony z pokusą buntu. 
Oskarża się wówczas Boga, oskarża się innych, 
oskarża się samego siebie. Ogarniało ich zniechę-
cenie. Ale dzień po dniu stawiali czoła nowej sy-
tuacji. Ich zdaniem to się udawało, ponieważ 
nigdy nie przestawali rozmawiać z Bogiem. 
Ośmielali się wnosić skargi przeciw Niemu, wy-
krzykiwali Mu swoje utrapienie. Ale dzięki tym 
kontaktom światło Boga i Jego miłość ogarniała 
ich umęczone serca. Oparli się pokusie ukrycia 
się w swoim cierpieniu. Poszukiwali oparcia i je 
przyjęli. Jeden z lekarzy wskazał im wszystkie 
małe postępy Patryka i pomógł im uniknąć pu-
łapki nadopiekuńczości. Rodzice Patryka odkryli 
prawdziwych przyjaciół, takich, którzy się nie 

List Marie-Hélène 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ty nie jesteś 
„downem”, ty jesteś 
Patrykiem!  
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Najważniejsze jest to, 
że masz bardzo wielkie 

serce, które umie kochać. 
Ty nas kochasz takimi,  

jakimi jesteśmy. I my  
kochamy ciebie takim, ja-

kim jesteś. Dajesz nam  
dużo, dużo radości. 

* Dieu m’aime comme je suis (Bóg kocha mnie takim, jakim jestem). 
Ed. Saint Paul.  

litują (bo to niszczy), ani nie podziwiają (bo to 
irytuje), ale takich, których dyskretna obecność 
staje się skuteczna wtedy, kiedy jest potrzebna. 

Oczywiście zranienie istnieje. Tyle rzeczy o tym 
przypomina każdego dnia: spojrzenie na ulicy, 
niezręczne uwagi, rozmyślania Patryka o jego 
cierpieniu, którym nie zawsze udaje się zaradzić, 
niepokój o jego dorosłość… 

Ale rodzice wiedzą jedno – Bóg ich nie opuści. 
Bóg, który jest bliski maluczkim i ubogim, już im 
pozwolił przejść drogę pełną cieni i światła. Dzięki 
Jego łasce rodzice Patryka spotkali jego serce, 
serce tak bardzo spragnione zjednoczenia. Teraz 
mogą już mówić z pełnym przekonaniem: „Ty 
nam dajesz wiele radości”. Dziecko łez stało się 
źródłem życia. 


