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J est zimno, bardzo zimno. Maryja, mama, 
okrywa troskliwie nowo narodzonego małego 
Jezusa. Józef, tata, rozgląda się wokoło i spo-

gląda także na zwierzęta w stajni: jest wół i osio-
łek, wydzielają one trochę ciepła, ale ich zapach 
to nie zapach róż. Józef jest zamyślony, bo przy-
szłość jest dla niego niepewna. Maryja patrzy na 
niego i uśmiecha się, aby go utwierdzić. Jedyne, 
co w tej chwili się liczy, to Dzieciątko, które cza-
sem płacze, a czasem spokojnie śpi.  
 
 Nagle kruchy spokój tej chwili jest zakłócony 
przez pojawienie się dwóch postaci. Józef jest 
przerażony i szykuje się do obrony, ale Maryja 
czuje, że są to po prostu pasterze przyciągnięci 
ciekawością. Podczas gdy oni przybliżają się, Ma-
ryja i Józef widzą coś szczególnego na ich twa-
rzach. Jest to szeroki uśmiech. Jeden z nich chodzi 
z trudem, jego ręce są duże i ciepłe. Najmłodszy  
z pasterzy ma trisomię 21 i jest podobny do swo-
jego ojca. Są oni cisi. Maryja bierze za rękę Józefa, 
tak jakby chciała mu powiedzieć, że nie ma się 
czego obawiać i że trzeba bardzo dziękować za tę 
wizytę.  

 Tej nocy najmłodszy z pasterzy śpiewa i tańczy 
z bębenkiem wokół Dzieciątka. Nie ma jakiegoś 
szczególnego rytmu, nie można rozpoznać nut, 
ale jest to piękna melodia. Dzieciątko Jezus otwie-
ra oczy, a Józef klaszcze w ręce. Ojciec młodego 
pastuszka śmieje się, a Maryja patrzy w milczeniu, 
zachowując to wszystko w swoim Sercu Oblubie-
nicy i Matki.  
 
 Najmłodszy z pastuszków patrzy z czułością na 
Jezusa i pyta Maryję, czy może Go wziąć na ręce. 
Obejmuje Go mocniej i mocniej, z miłością i wy-
szukaną delikatnością. Na Niemowlę kapie jego 
ślina i Jezus się śmieje, podoba Mu się to. Pastu-
szek zwraca Dzieciątko Matce. Starszy z pasterzy 
pochyla się na znak szacunku i obaj odchodzą 
tam, skąd przyszli.  
 
 Józef odwraca się do Maryi. W jego spojrzeniu 
jest wzruszenie, zdumienie tym spotkaniem.  
Nie przynieśli ani skarbów, ani wyszukanych po-
traw, ani klejnotów… Za to przynieśli swoje serca  
i serdeczność. Maryja patrzy w niebo i widzi 
gwiazdę świecącą bardziej niż inne. Jest miejsce 
na nadzieję. Przytula Niemowlę do Serca, a Józef 
bierze Ich oboje w ramiona. W oddali stary  
pasterz bierze też w ramiona swego syna.  
 
 Tej nocy bądźmy czujni, otwórzmy nasze ser-
ca, rozumiejmy, że Bóg tak nas kocha, że narodził 
się pośród nas. Czy możemy sobie to wyobrazić?  
 
 
Radosnych świąt, droga Rodzino Wiary i Światła! 

Artykuł wstępny 

 

 

 

 

Tej nocy w Betlejem... 
Raúl Izquierdo                                                                                                         

Koordynator Międzynarodowy 
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Relacja z Belgii  

 Relacja ze święta 
 Przybyło 120 osób uradowa-
nych tym spotkaniem -  z Niwel-
les, Rixensart, Waterloo, Uccle, 
Laeken i Neder-OverHembeek. 
Wspaniałe było odkrywanie na 
nowo każdej ze wspólnot dzięki 
przygotowanemu przez nie po-
kazowi slajdów. Następnie wszy-
scy rozproszyli się, aby przy-
ozdobić stoły z podwieczorkiem, 
pracowicie wykończyć zakładki 
przygotowane jako pamiątki, 
ćwiczyć śpiew, przygotowywać 
inscenizację do Ewangelii, która 
miała być przedstawiona w cza-
sie Eucharystii.  
 
 Najważniejszym punktem 
tego dnia była bowiem bez-
sprzecznie Eucharystia z homilią: 
„Kościół was potrzebuje” – po-
wiedział Jean Kockeroles. Potem 
nastała chwila pełna wzruszenia 

i dziękczynienia podczas wy-
świetlania slajdów i imion 
zmarłych członków naszych 
wspólnot, i wreszcie – błogo-
sławieństwo kapelanów 
wszystkich wspólnot jako znak 
rozesłania na misję. 
 
 Święto skończyło się rado-
snym podwieczorkiem, jednym 
z filarów spotkań naszych 
wspólnot: dzielenie się, modli-
twa, świętowanie. 
  
 Trochę historii 
 W Belgii z inspiracji o. Ro-
berti SJ i ks. André Delpierre 
Wiara i Światło nabierała 
kształtów najpierw w Brukseli  
i w Regionie Walońskim. U jej 

W 2021 ROKU WIARA I ŚWIATŁO, PIELGRZYMUJĄCA RAZEM Z OSOBAMI NIEPEŁNOSRAWNYMI UMY-
SŁOWO, OBCHODZI SWOJE PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE. SZEŚĆ WSPÓLNOT Z BRUKSELI I BRABANCJI WA-
LOŃSKIEJ OBCHODZIŁO TĘ ROCZNICĘ 3 PAŹDZIERNIKA W KOŚCIELE ŚW. JANA BERCHMANSA 
D’ETTERBEEK, W OBECNOŚCI KS. BPA KOCKEROLSA.  

Świętowanie w Belgii 

początków było święto groma-
dzące rodziców, przyjaciół i oso-
by z upośledzeniem umysło-
wym. Spotkania te miały  
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Biskup Jean Kockerols 
Biskup pomocniczy Archidiecezji Mechelen-Bruksela 

W Belgii jest 29 wspólnot.  

miejsce w Brukseli, Wavre, We-
rwiers, Florennes, Ciney…  
 
 Tworzenie małych wspólnot 
spotkań rozpoczęło się pod ko-
niec lat siedemdziesiątych. 
Pierwszą wspólnotą, która roz-
kwitła w Belgii, była „Lina”  
w Wavre , potem w regionie 
Hevre („Przejaśnienie”) i we 
Florennes („Weroniki”). 
 
 W regionie Brukseli i  Bra-
bancji Walońskiej bardzo szybko 
pojawiły się inne wspólnoty: 
„Żniwo” – w Etterbeek, 
„Winobranie” – w Laeken  
i „Emaus” – w Niwelles. Później 
powstały: „Alleluja” – w Louwa-
in-La-Neuwe, „Źródło nadziei”  
– w Waterloo, „Podróż przez 
życie” i „Dzieci Ojca” – w Rixen-
sart i wreszcie „Betania” –  
w Uccle. Dziś w Belgii istnieje 
trzydzieści wspólnot, z tego 
sześć w Brukseli i w Regionie 
Walońskim. 
 
 
 Tych sześć wspólnot spotka-
ło się w niedzielę, 3 październi-
ka, aby obchodzić razem pięć-
dziesięciolecie istnienia ruchu, 
który chce tchnąć nowe życie. 
Przesłanie Wiary i Światła pozo-
staje bardziej niż kiedykolwiek 
aktualne: „Każda osoba jest  
historią świętą, jest stworzona 
na obraz Boga”. Każdy z nas 
musi odkryć piękno bliźniego  
i nawiązać prawdziwą więź Przy-
jaźni.  

 
„CATHOBEL”  

Biuro Prasowe  
Konferencji Episkopatu 
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P rzesłanie Wiary i Światła 
dotarło na Cypr 35 lat 
temu, we wrześniu 1985 

r., kiedy to grupa młodych ludzi 
z libańskich wspólnot odwiedzi-
ła wyspę i skontaktowała się  
z kilkoma maronickimi* rodzina-
mi, by utworzyć wspólnoty wia-
roświetlane na Cyprze.  
 

 W lutym 1986 roku, dzięki 
staraniom Mary Katsioloudi, 
powstała pierwsza wspólnota 
„Matki Bożej Łaskawej”. Rok 
później, w 1987 roku, na wyspie 
powstała druga wspólnota - 
„Święty Charbel”. Kilka lat póź-
niej w 1995 roku wspólnota 
„Nadzieja” dołączyła do wielkiej 
wiaroświetlanej rodziny, tym 
razem z członkami wyznania 
protestanckiego. Wiara i Światło 
wciąż rozrasta się na Cyprze śląc 
przesłanie radości, miłości i na-
dziei do Kormakitis, maronickiej 
wioski w okupowanej strefie na 
północy wyspy.  
 

 Na początku Wiara i Światło 
na  Cyprze była częścią strefy 
Bliskiego Wschodu.  W 2002 
roku przeszliśmy do strefy śród-
ziemnomorskiej, a od 2008 roku 
wraz z centralnymi Włochami, 

Grecją i Albanią Cypr wchodzi 
w skład prowincji Kimata (po 
grecku „fala”). 
 

 Wiara i Światło na Cyprze 
wzięła udział w międzynarodo-
wych pielgrzymkach: do Lour-
des w 1991 roku, w której 
uczestniczyło 58 pielgrzymów  
i w 2001 r., w której pielgrzy-
mowały 54 osoby; do Rzymu  
i Loreto w 2011 roku, by świę-
tować 40 rocznicę Wiary  
i Światła. 
 

 W tym roku wspólnoty Wia-
ra i Światło na całym świecie, 

mając skarbnicę tych wszystkich 
wspomnień, prawdziwych przy-
jaźni i relacji międzyludzkich, 
jakie nawiązały się dzięki comie-
sięcznym spotkaniom, piel-
grzymkom, letnim obozom  
i innym aktywnościom, będą 
świętować z radością 50 lat 
swojego istnienia.  
 

 Pomimo ograniczeń związa-
nych z pandemią, przez które 
zostały odwołane pielgrzymki 
oraz planowane wydarzenia 
jubileuszowe, wspólnoty znala-
zły sposób, by ponownie się 

 

Relacja z Cypru 

  List z Cypru 

W Ayla Napa, letni obóz  

 
1991, Międzynarodowa pielgrzymka do Lourdes  
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spotkać, tym razem online,  
w Niedzielę Wielkanocną i świę-
tować 50 rocznicę naszej wspól-
nej podróży, która rozpoczęła 
się w 1971 roku.  
 

 Każde państwo przygotowuje 
się osobno, by świętować rocz-
nicę Wiary i Światła, na pozio-
mie narodowym, w tym również 
Cypr. 
 

 Papież Franciszek skierował 
przesłanie do Wiary i Światła 
podczas roku jubileuszowego 
wyrażając głęboką radość z po-
wodu szczodrej działalności na 
rzecz osób z upośledzeniem 
umysłowym, ich rodzin i ich 
przyjaciół. Wyraził również na-
dzieję, że ta znacząca rocznica 
„przyciągnie jeszcze większą 
uwagę do tej chwalebnej dzia-
łalności i będzie okazją do jesz-
cze bardziej wielkodusznego 
zaangażowania na rzecz miłości 
życia i tych, którzy przeżywają 
bardzo trudne sytuacje.”.  
 

 Z okazji 50 rocznicy założenia 
Wiary i Światła koordynator 
wspólnot na Cyprze, Marios Ha-
djiroussos, stwierdził, iż trudno 
uwierzyć, że słabość, niepełno-
sprawność i odrzucenie dwójki 
niepełnosprawnych dzieci, które 
chciały udać się na pielgrzymkę 
do Lourdes, doprowadzi do po-
wstania międzynarodowego 
ruchu ekumenicznego. 
 

 Świętujemy i wspominamy tę 
pierwszą pielgrzymkę zorganizo-
waną do Lourdes w 1971 roku 
specjalnie dla osób z niepełno-
sprawnością intelektualną, ich 
rodzin i przyjaciół. Ale nasze 
wspólnoty nie poprzestaną na 
tym. Wiaroświetlana łódka bę-

dzie kontynuowała swoją po-
dróż jeszcze przez wiele lat. 

 

GEORGES MOUSSAS 

Artykuł ukazał się  

w lokalnej gazecie  

"Ο Τύπος των Μαρωνιτών"  

(Prasa maronicka*) 

*Maronici to katolicy obrządku zachodnio-

syryjskiego, zachowujący łączność ze Stolicą 

Apostolską.  Zamieszkują głównie Liban, 

Syrię, Palestynę,  

Egipt, Cypr  
[przypis od red. pol.] 

 

Cypr jest częścią prowincji 
„Kimata”, w skład której wcho-
dzą również centralne Włochy, 
Grecja i Albania. 
 

• Centralne Włochy: 
    24 wspólnoty 

• Cypr: 3 

• Grecja: 2 

• Albania: 1  

.2011, Pielgrzymka do Loreto, Włochy 

Pierwszy zespół koordynacyjny 
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 Piątkowy wieczór 
 Pierwszym kamieniem, który 
zabłysnął tego dnia, było powi-
tanie uczestników spotkania 
przez Simone, obecną Koordy-
natorkę Prowincji, modlitwa 
oraz błogosławieństwo udzielo-
ne przez ojca Marcela Jacquesa. 
Następnie rozpoczęła się pre-
zentacja uczestników spotkania. 
Przywitanie jest niezwykle waż-
ną „przystawką”, ponieważ 
świetnie przygotowuje serca na 
smakowanie „dania główne-
go”… 
 Drugim cennym kamieniem 
była refleksja podjęta na Zgro-
madzeniu Ogólnym, relacja Si-
mone oraz raport naszego 
skarbnika Rogera. Simone 
wspomniała o wielu spotka-
niach przygotowujących obcho-
dy 50-lecia Wiary i Światła oraz 
o spotkaniach wspólnotowych, 
które odbyły się online  
na platformie Zoom. 
 Trzecim drogocennym ka-
mieniem było ognisko. Rozświe-
tliło ono wieczór i przypomniało 
nam, że nie ma takiej ciemno-
ści, przez którą nie przebije się 
blask światła. 
  
 Sobota 
 Czwarty kamyk to Euchary-
stia, która rzuciła światło na 

Relacja z Kanady  

Warto odwiedzić Valley of Peace!  

wschodzący dzień. 
 Piątym kamykiem było roze-
znanie poprowadzone przez 
Wicekoordynatorów Między-
narodowych  - Emilię i Andrew. 
Rozeznanie jest bardzo ważne, 
ponieważ pozwala na wybranie 
osoby oddanej Ruchowi całym 
sercem oraz stwarza możliwość 
odnowienia sił poprzez zapro-
szenie nowych osób do służe-
nia. I tak też się stało w tym 
przypadku; Simone Desgroseil-
liers została jednogłośnie wy-

Le gâteau de madeleines 

W DNIACH 24-26 WRZEŚNIA 2021 R. W VALLEY OF PEACE (DOLINIE POKOJU), WE WSPÓLNO-

CIE CHEMIN NEUF, ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE PROWINCJI KANADA-WSCHÓD. SPOTKANIE 

„WYDOBYŁO” WIELE SZLACHETNYCH KAMIENI. WSPÓLNIE SIĘGNIJMY DO SZKATUŁKI I OD-

KRYJMY UKRYTY W NIEJ SKARB… 

Nowa Rada Prowincji  

brana na Koordynatora Prowin-
cji, a do Rady Prowincji dołączy-
ły dwie nowe Wicekoordynator-
ki: Valérie Morpeau i Régine 
Lessard.  
 Szósty kamień to film z oka-
zji 50-lecia Wiary i Światła  
- muzyczna podróż dookoła 
świata z wizytą u różnych 
wspólnot. 
 Siódmym kamykiem, wycią-
gniętym z naszej szkatułki, była 
ocena życia naszych wspólnot. 
Zdaliśmy sobie sprawę, jak waż-

Emilia, Andrew i Simone 
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 Z Valley of Peace wyjeżdża-
liśmy z mocniejszym poczu-
ciem BYCIA i POKOJU, a BYCIE  
i POKÓJ to niemało!!! 
 Dziękujemy BOGU za obfite 
łaski płynące z całego spotka-
nia. 

 

 Normand Veillette 
  

 

W skład Prowincji Kanada-
Wschód wchodzi 15 wspólnot.  

ne jest dzielenie się radościami  
i smutkami, co sprzyja lepszej 
komunikacji, tworzy atmosferę 
rodziny, otwiera oczy na nowe 
możliwości oraz rozświetla nasze 
ścieżki. 
 Ósmym kamykiem były warsz-
taty rzemieślnicze, na których 
przygotowaliśmy cudowne łowi-
sko z kolorowymi rybkami. Przy-
ciągało ono wzrok jak magnes 
podczas świętowania. 
 Dziewiąty kamyk – świętowa-
nie – rozpoczęliśmy spotkaniem 
na Zoomie z naszym bohaterem 
Jeanem-Baptistem Desga-
gnésem, który skomponował 
„cenny skarb” na nasz jubileusz 
oraz piosenkę o Prowincji Kanada
-Wschód. Późnej przyszła pora na 
zabawę. Na początku zostaliśmy 
uraczeni poplątaną historią Wia-
ry i Światła opowiedzianą przez 
osobę z amnezją. Druga zabawa 
odbyła się „na mokro” i wszyscy 
poczuliśmy się jak ryby w wodzie. 
Tamten wieczór był czystym  
porywem szaleństwa. 
  
 Niedziela  
 Na dziesiąty kamyk złożył się 
cały niedzielny poranek wraz  
z Eucharystią, pantomimą do 
Ewangelii oraz homilią. Simone 
przedstawiła ogólny zarys no-
wych Drogowskazów. Tego dnia 
mogliśmy również usłyszeć wiele 
pouczających świadectw. Na ro-
zesłanie każdy uczestnik spotka-
nia otrzymał wiaroświetlaną 
przypinkę, krzyż od naszej przyja-
ciółki Victorine oraz świecę z bło-
gosławieństwem od naszych 
„ludzi serca”. 
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P onieważ Covid uniemożli-
wił nam spotkanie w Lo-
urdes we Francji, słoweń-

ska prowincja Wiary i Światła 
postanowiła świętować 50 rocz-
nicę w Brestanicy. 11 września 
2021 r. odbyliśmy pielgrzymkę 
do jednego z największych ko-
ściołów w kraju, świątyni pod 
wezwaniem Matki Bożej z Lour-
des, która jest jedną z siedmiu 
bazylik słoweńskich. Kościół ten  
nazywany jest również 
„Słoweńskim Lourdes”, ponie-
waż pieniądze na jego budowę 
przekazali Słoweńcy z całego 
kraju i z zagranicy. Figura Matki 
Bożej z Lourdes znajdująca się  
w ołtarzu głównym została po-
święcona przed grotą w Lourdes 
we Francji. 
 Uroczystość odbyła się po-
między godziną 11.00 a 16.00. 
Podczas pierwszej godziny od-
były się dwa zorganizowane za-
jęcia poza bazyliką: nauka ge-
stów do przetłumaczonej oficjal-
nej pieśni na 50-lecie oraz 
warsztaty, podczas których piel-
grzymi robili pamiątki i przeka-
zywali dary na rzecz międzyna-
rodowej wspólnoty Wiary  
i Światła. 
 Dalsza część spotkania była 
kontynuowana w bazylice, gdzie 
mieliśmy godzinną rozmowę  
z ks. Marco Bove i Angelą Gras-
si, był też czas na pytania kiero-
wane przez członków wspólnot. 
Po półgodzinnej przerwie w ba-
zylice odbyła się adoracja. Piel-
grzymkę zakończyliśmy Mszą 
świętą pod przewodnictwem 
słoweńskiego biskupa Wiary  
i Światła, Antona Jamnika. 

 Z sześciu regionów Słowenii 
na pielgrzymkę przybyło około 
450 członków wspólnot, każdy 
region miał T-shirty w innym 
kolorze, zamówione specjalnie 
na tę okazję. Na koniec ks. 
Marco i Angela sprezentowali 
każdemu pielgrzymowi małą 
świeczkę jako pamiątkę tego 
wydarzenia. Pielgrzymkę zare-
jestrowała słoweńska telewizja 
narodowa i telewizja katolicka. 
W słoweńskiej gazecie katolic-
kiej Družina zamieszczono rów-
nież artykuł na ten  
temat, a w naszej katolickiej 
stacji radiowej Ognjišče nada-
no specjalną audycję*. 
 Dziękujemy Panu za to pięk-
ne i świąteczne wydarzenie. To 
była ogromna radość widzieć 
tak wiele osób niepełnospraw-
nych, świętujących ze swoimi 
rodzinami i przyjaciółmi. Towa-
rzyszyło nam błogosławień-
stwo Matki Bożej z Lourdes. 

 

Kristina I Damijan Mlinarič 
Koordynatorzy Prowincji Słowenii 

 

*www.youtube.com/watch?
v=ombAcTMkh1M  

 Słowenia: Matka Boża z Lourdes 

Relacja ze Słowenii 
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Wiadomości z Portugalii 

N.D. du Luxembourg 

 

W  sobotę 9 paździer-
nika delegacja z pro-
wincji ,,Luzitana” 

została przyjęta w pałacu bisku-
pim w Porto przez biskupa  
D. Manuela Lindę. Delegaci zo-
stali przedstawieni biskupowi,  
a następnie zaprezentowali mu 
priorytety określone na czas ich 
kadencji. W związku z tym,  
iż diecezja w Porto posiada naj-
większą liczbę wspólnot Wiara  
i Światło w Portugali (10 uzna-
nych, 2 w trakcie formacji oraz 
kilka grup chętnych do utworze-
nia wspólnoty), ważne jest two-
rzenie bliskich więzi i komuniko-
wanie się z pasterzem tejże die-
cezji.  
  
 Biskup D. Manuel Linda po-
witał radośnie każdą z osób,  
w szczególności Afonso, który 
reprezentował serca Ruchu, czy-
li osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną. Podkreślił ich zna-
czenie dla Kościoła oraz stwier-
dził, że powinni mieć swoje 
miejsce w parafiach oraz wszel-
kich inicjatywach duszpaster-
skich. 
 
 Poruszono temat zaproszeń 
oraz wyzwań, tak aby po lock-
downie wspólnoty Wiary i Świa-
tła mogły ponownie się spoty-
kać i świętować, co jest tak 
istotne dla nas, mając pewność, 
że wszystkie wyzwania będą 
doświadczane wspólnie i przy 
wzajemnym wsparciu. 
 

Rada Prowincji 
 

 

Witaj, Wielebny! 

Catarina Carvalho, Luis Vieira (Koordynator Prowincji), biskup  
D. Manuel Viera, Ana Isabel Rodrigues i jej syn Afonso, ojciec José 
Augusto Oliveira (Kapelan Prowincji) 

 

Priorytety nowej Rady 
 
 Zgromadzenie określiło 4 priorytety dla nowej Rady Prowincji:   
  

•  Umocnienie 

• Duchowość 

• Misja i głoszenie 

• Komunikowanie się 
 
 Wicekoordynatorzy dokładają wszelkich starań, aby jak najlepiej 

towarzyszyć wspólnotom, ponieważ wszystkie są bardzo osłabione 
wskutek pandemii. 

 
 Obecnie działa kilka zespołów zadaniowych i w każdym z nich jest 

przynajmniej jeden członek Rady Prowincji: 
 

• Misja i ogłoszenie 

• Komunikowanie się 

• Świętowanie 50. rocznicy Wiary i Światła 

• Rewizja i aktualizacja statutu Stowarzyszenia Wiary i Światła  
w Portugalii 

• Kodeks postępowania (dostosowanie międzynarodowego prawodaw-
stwa do portugalskiego) 

• Światowe Dni Młodych 2023  

• Zespoły formacyjne / koordynowanie młodych ludzi 
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Relacja z Chile 

Pielgrzymka do Chile 

 

R ozpoczęliśmy w piątek 
wspaniałym spotkaniem! 
Po niemal dwóch latach 

niewidywania się, mieliśmy wy-
jątkowy czas powitania oraz 
śpiew, tańce i wideo o historii 
Wiary i Światła. 
 
 W sobotę przybyli pozostali 
pielgrzymi z ojcem Julio Dutil-
sem, kapelanem wspólno-
ty ,,Zwiastowanie”, który towa-
rzyszył nam w ciągu dnia oraz 
celebrował Eucharystię. Malo-
waliśmy fresk związany z ha-
słem: ,,Ziarno w żyznej glebie”. 
Następnie odbył się uroczysty 
obrzęd umycia stóp, po czym 
wszyscy udali się na dzielenie w 
małych grupkach, aby rozważać 
motto spotkania. Młodzi przyja-
ciele pokazali swoje umiejętno-
ści w czasie show z tańcami  
i śpiewem.  
 
 W niedzielę udaliśmy się do 
kościoła św. Teresy od Jezusa  
z Andów, bardzo blisko miejsca, 
w którym nocowaliśmy. Po obie-
dzie i zajęciach w grupach mieli-
śmy Mszę świętą z rozesłaniem, 
którą celebrował ojciec Samuel 
Arancibia, przyjaciel Wiary  
i Światła. Każdy zapalił swoją 
święcę od świecy liturgicznej  
i otrzymał niewielką roślinkę, 
którą będzie pielęgnował, tak 
jak troszczymy się o nasze 
wspólnoty.  
 

 Niektóre z tych wydarzeń 
były transmitowane poprzez 
platformę Zoom na całą prowin-
cję.  
 
 Na pożegnanie podzieliliśmy 
się tymi momentami, których 
doświadczyliśmy, a nasze serca 
wypełniły się miłością Boga, 
Maryi i Ducha Świętego. Dzię-
kujemy za to cenne przeżycie.  
 
 Dziękuję wspólnoto Wiary  
i Światła! 
 
  

Ximena Xañartu 
Zdjęcia: Manuel Camus 

W dniach 15 – 17 października prowincja ,,Jezus, Światło Andów”  świętowała 50- lecie  
Wiary i Światła oraz 30. rocznicę wspólnoty ,,Zwiastowanie” z Santiago. 
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Relacja z Polski  

Pielgrzymka  
na Jasną Górę 

D wa lata temu, z okazji 50
-lecia Wiary i Światła, 
planowana była piel-

grzymka dla polskich wspólnot 
oraz dla gości z zagranicznych 
prowincji w naszym najsłynniej-
szym sanktuarium maryjnym  
– w Częstochowie na  Jasnej Gó-
rze, gdzie znajduje się czczona 
od wieków i słynąca z wymodlo-
nych przy niej cudów ikona Mat-
ki Bożej (Czarnej Madonny). 
Miała się ona odbyć 17 lipca 
2021 roku. Niestety pandemia 
uniemożliwiła nam zorganizowa-
nie tego wydarzenia. Trzeba by-
ło pomyśleć o innym sposobie 
świętowania… 
 I tak powstał pomysł, by ko-
pia ikony wędrowała po wszyst-
kich prowincjach w Polsce, od-
wiedzając wspólnoty i domy po-
szczególnych członków. My nie 
mogliśmy zebrać się licznie  

u stóp Maryi na Jasnej Górze, 
więc Ona przyszła do nas. Pere-
grynacja obrazu rozpoczęła się 
we wrześniu 2020 i niedługo 
zakończy się [artykuł pisany był 
w sierpniu, obecnie peregryna-
cja dobiegła końca - przyp. 
red.].  
 Tymczasem w sanktuarium 
na Jasnej Górze ojcowie paulini 
(opiekunowie tego miejsca) 
pamiętali o zamówionym ter-
minie spotkania i zapropono-
wali, aby przybyli na Mszę de-
legaci wspólnot. I tak się stało. 
W sobotę, 17 lipca, przedstawi-
ciele wspólnot z różnych stron 
Polski przyjechali do sanktua-
rium, by przy wizerunku Maryi 
dziękować Bogu za 50 lat ist-
nienia Wiary i Światła. 
 Eucharystię celebrowało 
dwóch naszych kapelanów – 
ks. Damian Wyżkiewicz oraz  
ks. Andrzej Nowak. W homilii 
ks. Damian powiedział, że pan-
demia odebrała nam możli-
wość zorganizowania ogólno-
polskiej pielgrzymki, odebrała 
nam także na długi czas to, co 
jest podstawą Wiary i Światła, 
czyli regularne spotkania 
wspólnot, ale pozostał nam 
tzw. czwarty czas (o którym 
mówi nasza Karta), czas wier-
ności i przyjaźni…i właśnie  

w ten czas wkroczyła Maryja.  
W kopii jasnogórskiego obrazu 
nawiedzała Ona nasze wspólno-
ty i domy. Przynosiła pokój, ra-
dość, umocnienie. Wiele osób 
głęboko przeżyło to doświad-
czenie nawiedzenia. Ksiądz Da-
mian powiedział także, że  
w pierwszych słowach naszej 
Karty zapisane jest najważniej-
sze zadanie Wiary i Światła,  
a jest nim pomoc osobom z nie-
pełnosprawnością intelektualną 
i ich rodzinom w odnalezieniu 
należnego im miejsca w Koście-
le. Dlatego czymś naturalnym 
powinno być istnienie takiej 
wspólnoty przy każdej parafii. 
  Przygotowaliśmy pieśni, wy-
znaczone osoby czytały czyta-
nia, modlitwę wiernych. Była 
także procesja z darami, wśród 
których znalazł się obrazek  
z logo Wiary i Światła, serce 
oraz korale jako wyraz ducho-
wego piękna osób z niepełno-
sprawnością intelektualną. Eu-
charystię zakończyliśmy pieśnią 
„W jak wspólnota” (którą  
skomponowała wspólnota 
„Ziarenko” z Otwocka) z gesta-
mi i klaskaniem w dłonie.  
 Po Mszy zebraliśmy się na 
placu i wówczas mogliśmy zo-
baczyć, że przybyło nas całkiem 
sporo. Z radością odnajdywali-
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śmy znajome twarze. Nikt nas 
nie liczył, ale na pewno było 
kilkadziesiąt osób z wielu miej-
scowości. Niektórzy przybyli 
sami, inni w małych grupkach  
– po dwie, trzy osoby, a inni 
jeszcze liczniej. Zrobiliśmy sobie 
kilka zdjęć z wiaroświetlanym 
logo, trochę porozmawialiśmy, 
część osób poszła do Domu Piel-
grzyma, by się posilić i jeszcze 
pobyć ze sobą, posłuchać się 
nawzajem. Pogoda nam dopisa-
ła, nastroje też. Chyba każdy 
odczuwał radość z tego spotka-
nia, radość z tego, że trafiliśmy 
kiedyś do Wiary i Światła i prze-
żyliśmy tu ważne chwile, znaleź-
liśmy coś istotnego. To wielki 
dar. Obyśmy umieli się nim dzie-
lić („Dzielmy się skarbem”- na-
sze jubileuszowe hasło) i oby 
cały czas znajdowali się tacy, 
którzy zechcą ten dar przyjąć. 
 
                                          

 Sylwia ze wspólnoty „Apacze” 

 

W Polsce są 4 prowincje: 
 
• Polska Centralno-

Wschodnia: 13 wspólnot 
• Polska Północna: 16 
• Polska Zachodnia: 27 
• Polska Południowa: 32 
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Świadectwo  

o pracy z ludźmi i o planowaniu pracy duszpaster-
skiej we współpracy z biskupem. Było to teryto-
rium misyjne. Na początku było ciężko, zwłaszcza 
przez nieustający upał i wilgotność, ale tamtejsi 
ludzie są bardzo gościnni i dokonaliśmy razem nie-
samowitych rzeczy. Pracowałem głównie ze spo-
łecznościami tubylczymi. Opuściłem to miejsce po 
dwóch latach, gdyż dostałem zgodę na wznowie-
nie studiów. Ponieważ zamierzałem kontynuować 
pracę w Amazonii, postanowiłem studiować  
misjologię, naukę związaną z pracą misyjną.  
W tamtych czasach specjalizacja ta dostępna była 
tylko w trzech miejscach: w Sao Paulo w Brazylii, 
w Rzymie we Włoszech oraz w Ottawie w Kana-
dzie. Ówczesna Rada Generalna postanowiła wy-
słać mnie na Uniwersytet Świętego Pawła w Otta-
wie. Następnie zostałem wybrany na głównego 
lidera mojej wspólnoty, na dwie kolejne kadencje, 
czyli 10 lat. W tym czasie wspólnota misyjna roz-
rosła się i otwarto domy szkoleniowe w Demokra-
tycznej Republice Konga, Indonezji i Wietnamie. 
  
 Uczestniczył Ksiądz Biskup również bardzo 
aktywnie w ruchu Wiara i Światło… 

Biskup Izaak Martinez 

 Czy mógłby nam Ksiądz Biskup opowiedzieć  
o sobie i o swojej rodzinie?  
 
 Urodziłem się w Peru, w prowincji Huarochiri 
(Lima), w rodzinie z dziewięciorgiem dzieci. Było 
nas siedmiu chłopców i dwie dziewczynki. Jeden  
z moich braci zachorował na guza mózgu, który 
sparaliżował połowę jego ciała. Zmarł w 1985 ro-
ku, dwa lata po postawieniu diagnozy. Innym  
z moich braci jest ojciec Abad Martinez, także 
członek Stowarzyszenia Misjonarzy Świętych Apo-
stołów. Chęć zostania księdzem poczułem po raz 
pierwszy, gdy uczęszczałem do technikum rolni-
czego. Nie było to nic szczególnego, chciałem po 
prostu spróbować przekazać ludziom to, czego 
nauczał Jezus, głosić Ewangelię. Dlatego też  
w wieku 16 lat opuściłem swoją rodzinną wioskę, 
żeby kontynuować naukę w tym kierunku. 
 Niestety, ze względu na mój młody wiek nie 
mogłem wstąpić do Seminarium Świętych Apo-
stołów. Trzeba było mieć co najmniej dwadzieścia 
lat. Nie chciałem czekać. Rozpocząłem naukę  
w Seminarium Misjonarzy Najświętszego Serca 
Jezusowego, gdzie studiowałem filozofię i teolo-
gię. Spędziłem tam cztery lata z zamiarem dołą-
czenia do Misjonarzy Świętych Apostołów. Kiedy 
skończyłem dwadzieścia lat, zwróciłem się do 
księdza Eusèbe Ménarda. On przyjął mnie bez 
problemu, dzięki czemu mogłem kontynuować 
studia aż do święceń kapłańskich w 1979 roku. 
  

Kiedy i jak przebiegał pierwszy apostolat 
Księdza Biskupa?  
 

 W 1985 roku zostałem wysłany do miasta Pe-
bas położonego w amazońskim lesie deszczowym 
w Peru. Byłem tam dwa lata. Wiele się nauczyłem 

OJCIEC IZAAK MARTINEZ CHOQUIZAN, DOTYCHCZAS ODPOWIEDZIALNY ZA 

FORMACJĘ PERUWIAŃSKO-BRAZYLIJSKIEJ DELEGACJI MISJONARZY ŚWIĘTYCH 

APOSTOŁÓW ORAZ MIĘDZYNARODOWY KAPELAN WIARY I ŚWIATŁA W LATACH 2009

-2019, ZOSTAŁ NIEDAWNO MIANOWANY PRZEZ PAPIEŻA FRANCISZKA NA BISKUPA 

DIECEZJI CAJAMARCA W ANDYJSKIM REGIONIE PÓŁNOCNEGO PERU. ODPOWIADA 

ON NA PYTANIA MIRIAM CASTRO DLA PORTALU INTERNETOWEGO FUNDACJI OJCA 

MÉNARD. 

Święcenia ojca Izaaka w obecności ojca Eusèbe 
Ménarda i biskupa Tagliaferri 
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 Misją ruchu jest integracja osób niepełno-
sprawnych umysłowo ze społeczeństwem i z Ko-
ściołem. W niektórych krajach wciąż jest dużo 
odrzucenia, a mało akceptacji. Niestety niektóre 
rodziny wstydzą się, gdy jeden z ich członków ma 
problem ze zdrowiem psychicznym. W krajach 
rozwijających się byłem świadkiem bardzo smut-
nych i jakże trudnych sytuacji, w których osoby 
niepełnosprawne intelektualnie przykuwane były 
łańcuchami, żeby nie wychodziły na zewnątrz. 
 W 1983 roku rozpocząłem pracę jako kapelan 
wspólnoty Wiara i Światło w mieście Chaclacayo, 
w regionie Lima. W 2009 roku zostałem popro-
szony o pełnienie funkcji kapelana międzynarodo-
wego. W 2019 roku zakończyłem drugą kadencję, 
co było wspaniałym etapem w moim życiu. Obec-
nie jestem kapelanem prowincji „Jezus, Światło 
Andów”. 
 

 Czy według Księdza Biskupa w Kościele zwięk-
sza się akceptacja osób z upośledzeniem 
umysłowym?  

 

 W Kościele, zwłaszcza tam, gdzie obecna jest 
wspólnota Wiara i Światło, panuje większa otwar-
tość. W parafiach tych osoby niepełnosprawne są 
widoczne i uczestniczą w ceremonii, na przykład 
niosą dary do ołtarza. Stopniowo zmieniła się 
mentalność społeczeństwa, choć wciąż jest  
widoczne odrzucenie. Ta dezaprobata spowodo-
wana jest strachem przed zbliżeniem się do tych 
ludzi, przed ich poznaniem. Aby zacząć przezwy-
ciężać ten strach, bardzo ważne jest wspieranie 
widoczności osób niepełnosprawnych umysłowo. 

  
  

 

Międzynarodowe spotkanie w Leeds w 2013 
roku, ojciec Izaak pośrodku w granatowej 

koszulce polo. 

Ojciec Izaak wraz z Marie-Hélène Mathieu, 
współzałożycielką Wiary i Światła 

Moje wykształcenie  
i moje doświadczenia 
kapłańskie inspirowane 
były przez jedną osobę: 
Jezusa.  

 
On jest moim codziennym źró-
dłem inspiracji: w moim życiu,  
w relacjach z innymi, z Bogiem  
i z naturą. Jego sposób bycia, Jego 
kontakt z ludźmi, a w szczególno-
ści to, jak podchodził do odrzuco-
nych, porzuconych, obcych. 

 

 
 Ojciec Izaak jest dwudziestym piątym  

kapelanem Wiary i Światła,  
który został biskupem. 
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Elvira 

dée. Idąc ich śladami, pozostajemy wierni da-
rowi Wiary i Światła, czyniąc go owocnym  
i dzieląc się otrzymanym skarbem. Zapisujemy 
historię wspólnot na kartach księgi gości, zo-
stawiając miejsce dla tych, którzy przyjdą po 
nas i będą kontynuować naszą misję. 
W tym roku obchodzimy 50 rocznicę wspania-
łego życia wspólnot, w których każda osoba 
niepełnosprawna wspiera nas swoją przyjaź-
nią, pokojem, miłością, radością i wiarą. Są oni 
sercem naszych wspólnot, a świadectwo miło-
ści ich rodziców jest nieocenione. Przyjaciele, 
tacy jak ja, towarzyszą im, pomagają im się 
rozwijać, chronią ich… Mamy szansę być bli-
sko nich, uśmiechać się, świętować, śpiewać  
z nimi i odkrywać Jezusa w ich obecności. 
Dziś dziękujemy Bogu za przynależność do 
tego wspaniałego Ruchu. 

 

50 lat radości,  
dziękczynienia i nadziei  

G dy nadchodził rok 2021, przygotowy-
waliśmy nasze serca, mieliśmy marze-
nia i nadzieje; wielkie plany na święto-

wanie pięćdziesiątej rocznicy. Pandemia, choć 
głęboko dotyka rodziny, nie zmniejszyła entu-
zjazmu. Siła ducha Wiary i Światła oraz miłość 
do osoby niepełnosprawnej nigdy nie była sil-
niejsza i popychała nas naprzód. 
 Z nadzieją i radością podążaliśmy przed 
siebie, chociaż w inny sposób - poprzez moni-
tory, rozmowy wideo i wszystkie inne narzę-
dzia, które umożliwiały nam  bycie razem  
i życie jako wspólnota. Rady prowincji określi-
ły na nowo swoje zadania i odważnie skon-
frontowały się z sytuacją, aby nie zostawiać 
naszych przyjaciół samych sobie. Naszym ce-
lem było towarzyszenie im, podtrzymywanie 
życia wspólnot i radosne przeżywanie naszego 
jubileuszu. 
 Rodziny w swoich domach stały się małymi 
wspólnotami i brały udział w różnych działa-
niach, wszyscy zjednoczeni w obchodach jubi-
leuszu. 
 Przypomniałam sobie tę chwilę, w której 
Jezus wezwał mnie na pokład łodzi, jak zmie-
niło się moje życie odkąd spotkałam wspólno-
tę i jak zaprzyjaźniłam się z osobą niepełno-
sprawną. Przypomniałam sobie moje obawy  
i wątpliwości, gdy podejmowałam odpowie-
dzialność, ale przede wszystkim uzmysłowi-
łam sobie, ile otrzymałam w ciągu tych 33 lat. 
Dziękowałam za ten dzień, kiedy poświęciłam 
się Wierze i Światłu. 
2021… Zaczęliśmy świętować to niezwykłe wy-
darzenie, kiedy w poranek wielkanocny 1971 
roku w Lourdes, z rąk Maryi, otrzymaliśmy 
ziarno Wiary i Światła. To ziarno dało bogate  
i obfite owoce na świecie. W 14 krajach  
w Ameryce Łacińskiej istnieje 135 wspólnot. 
 Ten Jubileusz jest świętem dziękczynienia, 
nadziei i zaufania, podążania drogą, którą 50 
lat temu przebyli nasi założyciele, Loïc i Thad-

Świadectwo  

W Paragwaju  
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 Raul i Maria Silvia podczas spotkania Rady 
Koordynatorów poprosili nas, abyśmy otwo-
rzyli nasze serca i podtrzymywali płomień na-
dziei. Ksiądz Marco podczas ceremonii roze-
słania poprosił nas, abyśmy kontynuowali mi-
sję z pokorą, odwagą i zaufaniem. W orędziu 
na Wielki Tydzień Marie-Hélène przypomniała 
nam historię sprzed 50 lat. To orędzie dodało 
nam odwagi i entuzjazmu, by iść naprzód  
z radością, wiedząc, że towarzyszy nam duch, 
w którym jesteśmy zjednoczeni. Płomień zapa-
lony 50 lat temu płonie tak jak w tamten wiel-
kanocny poranek, ogrzewając nasze serca. 
Wiem, że płomień nie zgaśnie i będzie się palił 
tak długo, jak długo każdy z nas wiernie będzie 
się o niego troszczyć utwierdzony mocą Ducha 
Świętego. 
 W sześciu prowincjach Ameryki Łacińskiej  
i Karaibów jubileusz był eksplozją radości, od-
nowy, zaangażowania, wierności i dziękczynie-
nia. Kapelani prowincji sprawowali Euchary-
stię, aby podziękować Bogu. Wspaniale jest 
widzieć młodych ludzi z naszych wspólnot, 
ministrantów i tych, którzy w pantomimach 
przekazują Ewangelię. Obecność osób niepeł-
nosprawnych była dobrą okazją do uwidocz-
nienia ich i głoszenia Wiary i Światła wspólno-
tom parafialnym. 
 W tym roku wirtualne lub rzeczywiste piel-
grzymki były szczególnymi wydarzeniami  
w życiu wspólnot. Każda prowincja na swój 
sposób odbyła pielgrzymkę pod hasłem: 
„Dzielmy się Skarbem”, „Podtrzymuj płomień”, 
„Ziarno w żyznej ziemi”. Jubileusz obchodzono 

w tym samym duchu, z takim samym entuzja-
zmem we wszystkich prowincjach. Każda 
wspólnota udała się na pielgrzymkę i przeżyła 
to doświadczenie śpiewając: „Świętuj w każ-
dym kraju” oraz kierując się tym samym tema-
tem. Banery z logo unosiły się wysoko. 
 Spotkania wspólnotowe nabrały w tym ro-
ku szczególnego znaczenia. Historia każdej 
wspólnoty została ożywiona poprzez pieśni, 
pantomimy i tradycyjne stroje. Spotkania te 
umocniły i odnowiły życie wspólnot oraz pro-
wincji, patrzących z nadzieją w przyszłość 
Wiary i Światła. 
 W czerwcu prowincja „Heart of America 
and the Caribbean” („Serce Ameryki i Karai-
bów”) przeżywała rekolekcje na temat naszej 
misji i wezwania Jezusa, zapraszając  do ofia-
rowania swoich pięciu chlebów i dwóch ryb,  
a za ich pośrednictwem swojego zaangażowa-
nia i wierności z przekonaniem, że Jezus jest 
światłem, które oświetla naszą drogę. 
 Wciąż jeszcze są czyste karty, na których 
można opisać kolejne doświadczenia z życia 
wspólnot. Historia Wiary i Światła się nie 
skończyła. Czas się odnowić, nabrać sił, wzra-
stać… W tym duchu zorganizowaliśmy dni 
formacyjne dla obecnych koordynatorów, rad  
oraz nowych koordynatorów, którzy przejmą 
pałeczkę, kładąc nacisk na tematy: tożsamość 
i misja, rola koordynatora, wspólnota, struktu-
ry, finanse oraz warsztat o tym, jak przygoto-
wać spotkanie. 
 We wrześniu prowincja „Jesus, Light of the 
Andes” („Jezus, Światło Andów”) zorganizo-

W Brazylii Pielgrzymka prowincji „Serce Ameryki i Karaibów” 
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wała spotkanie młodzieży. Cudowne i nieza-
pomniane przeżycie, które pozostanie w ser-
cach. Niektórzy komunikowali się w języku 
Wiary i Światła: uśmiechem. Było to spotkanie 
modlitwy, przyjaźni i świętowania. 
 Uroczystości wciąż trwają. W listopadzie 
odbył się „Festiwal Talentów”, podczas którego 
wszyscy dzielili się swoimi darami: piosenka-
mi, tańcami, pantomimami, grą na instrumen-
tach muzycznych…  
 Łódź, która wypłynęła pięćdziesiąt lat te-
mu, wciąż pływa po morzach świata. Uczyńmy 
naszym przesłanie papieża Franciszka: „Bądź 
małą łodzią, w której każdy może znaleźć 
miejsce”. My wiemy, że Jezus tam na nas cze-
ka. 
 Szczęśliwego jubileuszu każdej wspólnocie, 
każdej osobie niepełnosprawnej, rodzicom  
i przyjaciołom, którzy są częścią tej przygody 
miłości, w której znajdujemy przestrzeń nie 
tylko do kochania, ale także do bycia kocha-
nym. 

Elvira Gomero 
Wicekoordynator Międzynarodowy 

Spotkanie młodzieży  

 

Chile 

Claudita, Pérou 

Peru Pielgrzymka 
prowincji „Serce 

Ameryki i Karaibów” 
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M usical o historii Wiary i Światła, 
przedstawiający wydarzenia od jej 
powstania pięćdziesiąt lat temu, zo-

stał napisany przez Tore Thomassena i wyko-
nany przez niego oraz lokalnych aktorów  
z Wiary i Światła w kościele w Vinger. Tore jest 
norweskim autorem tekstów, kompozytorem  
i muzykiem. 
 Przed rozpoczęciem musicalu obiecano wi-
dzom, że czeka ich niezwykłe przeżycie, zapo-
wiedziano, że wydarzy się coś pięknego. Na 
ołtarzu umieszczono trzy róże i rozpoczął się 
spektakl. Piosenki o świecach i ich zapalaniu 
były dobrze znane. Odbyliśmy podróż w cza-
sie. Wszystko stało się dramatyczne i mroczne. 
Historia Wiary i Światła prezentowana w musi-
calu zaczęła się tak: dwie osoby z niepełno-
sprawnością intelektualną po cichu przeszły 
między ławkami w kierunku ołtarza. Tam spo-
tkały ich szare, zakapturzone postacie. Ruchy 
ich rąk wyraźnie pokazały, że nie ma tam dla 
przybyszów miejsca: Odejdźcie! Znikajcie! Idź-
cie do domu! Idźcie tam! Nie przychodźcie tu! 
Tej prostej i cichej inscenizacji nie można było 
źle zrozumieć. Złowieszcza atmosfera była roz-
poznawalna dla wielu. Jeśli jesteś inny, nie pa-
sujesz tutaj. 
 Po tej scenie zabrzmiała pieśń: „Jezus jest  
z nami w łodzi”. Poczucie bezpieczeństwa po-
śród bólu. On zawsze tam był. On zna każde-
go. Kontrasty stały się naprawdę wyraźne, gdy 
w ławkach podnoszono i opuszczano czerwone 
serca. Na twarzach ludzi można było zobaczyć 
uśmiechy: „Jesteśmy małą wspólnotą o wielkim 
sercu”. Życie staje się łatwiejsze. Jesteśmy RA-
ZEM i wszyscy tu pasujemy. Ciemność zastę-
pują uśmiechnięte twarze i radość. 
 To jest Wiara i Światło. Początki były ponu-
re i smutne, ale w ciągu 50 lat wiele się zmieni-
ło. Artysta i lokalni aktorzy wyrazili to pięknie  
i jasno poprzez sztukę, wiersze, opowiadania,  

a także wszystkie wspaniałe piosenki, które 
Tore Thomassen poświęcił Wierze i Światłu. 
 Dobitnie pokazano poczucie wspólnoty  
i tego, co nas łączy. Ten musical to mocna  
i piękna opowieść o odrzuceniu, które w końcu 
stało się błogosławieństwem. Opowieść  
o przyjmowaniu, przyjaźni i miłości oraz 
wspólnocie przekraczającej wszelkie granice. 
 
 

Birgitt Aarestad 
Koordynator Prowincji Northern Lights 

(Zorza Polarna) 

"Razem" 

Świadectwo 

W 48 numerze „Żagle na maszt!” zapowiedzieliśmy przygotowanie komedii muzycznej o ru-
chu wiara i światło. no i stało się,  komedia muzyczna „Razem” została zaprezentowana  
15 listopada w kościele Vinger w Norwegii. 

Mała wspólnota o wielkim sercu 

Tore i Aslaug Espe,  
założyciele Wiary i Światła w Norwegii 
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K 
ończymy nasz rok jubileuszowy wraz 
z ukazaniem się kolejnego zeszytu 
„Żagli na maszt!”, a jest to numer… 

50!! 
 

 Zbieg okoliczności, opatrznościowy przy-
padek ? A gdybyśmy tak pochylili się trochę 
nad tą liczbą, aby przekazać przesłanie dla 
wspólnoty Wiara i Światło? 
 

 Dla Amerykanów jest to liczba stanów, od 
Alabamy (na wschodzie USA) po Wyoming 
(na zachodzie USA), w tych dwóch stanach 
nie ma wspólnot...  może powinna to być za-
chęta, aby zostać tam misjonarzem?   
 

 W matematyce liczba 50 jest szczególna ze 
względu na to, że stanowi sumę dwóch kwa-
dratów: 5² + 5² lub 7² + 1². Druga możliwość 
wskazuje na fakt, że rok jubileuszowy jest 
rokiem, który następuje po siedmiu  okresach, 
z których każdy liczy siedem lat. 
 

 W Biblii mamy bradzo dokładne wyjaśnie-
nia trzech ostatnich rozdziałów Księgi Ka-
płańskiej: Policzysz sobie siedem lat szabato-
wych, to jest siedem razy po siedem lat, tak że 
czas siedmiu lat szabatowych będzie obejmo-
wał czterdzieści dziewięć lat. Dziesiątego 
dnia, siódmego miesiąca zatrąbisz w róg.  

W Dniu Przebłagania zatrąbicie w róg w ca-
łej waszej ziemi. Będziecie święcić pięćdzie-
siąty rok, oznajmijcie wyzwolenie w kraju dla 
wszystkich jego mieszkańców. Będzie to dla 
was jubileusz – każdy z was powróci do swej 
własności i każdy powróci do swego rodu. 
Cały ten rok pięćdziesiąty będzie dla was ro-
kiem jubileuszowym (Kpł 25, 8-11). Słowo 
„jubileusz” pochodzi z hebrajskiego „yōbhēl”, 
co może oznaczać „trąbkę z rogu barana”, 
której dźwięk zapowiadał początek roku jubi-
leuszowego. Jest to więc przede wszystkim 
czas powrotu do źródeł, czas uroczystości, 
świętowania, co dobrze wyraża czasownik 
„radować się”, jak  mówi prorok Izajasz: 
Wznoś okrzyki i wołaj z radości, mieszkanko 
Syjonu, bo wielki jest pośród ciebie Święty 
Izraela! (Iz 12, 6). 
 

 Pomimo wszystko świętowaliśmy tę rocz-
nicę w sposób najpiękniejszy z możliwych,  
z największą radością ! Prowincja „Colours of 
Asia” („Kolory Azji”) uczciła liczbę 50 orga-
nizując w 2021 roku (w ramach wideokonfe-
rencji) uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 
to jest 50 dni po Wielkanocy i przypomniała, 
że Wiara i Światło powstała w Lourdes  
w Wielkanoc 1971 roku. Każdy rok z pięć-

 Zamyślenie  
 

     Pięćdziesiąt lat 
     Pięćdziesiąty numer 

Radujcie się, krzyczcie z radości!  
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dziesięciu lat odpowiadał jednemu dniowi. 
Będzie to trwać aż do 2022 roku, ponieważ 
niektóre prowincje chcą poświęcić swój czas 
na jak najszerszą działalność, tak jak Francja  
i Belgia, z których wspólnoty pojadą do Lour-
des pod koniec października 2022 roku. 
 

 Można powiedzieć, że 50 lat to niemal czas 
pracy zawodowej w ciągu życia jednej osoby. 
Przez tych 50 lat Wiara i Światło przebyła 
długą drogę przekazując naszą radosną nowi-
nę w cztery strony świata, do 86 krajów,  
co stanowi prawie 45 % państw – członków 
ONZ. Jest jeszcze długa droga do pokonania, 
aby przekaz wspólnot dotarł do wszystkich, 
którzy na niego czekają. Papież Franciszek na 
początku października powiedział do naszej 
delegacji w czasie audiencji prywatnej: Obec-
ność ruchu Wiara i Światło była i jest proroc-
twem, ponieważ osoby najsłabsze są często 
odrzucane, traktowane jako bezużyteczne. 
Wasze proroctwo jest jeszcze  ważniejsze dzi-
siaj, po to, aby zwalczać kulturę odrzucenia  
i aby przypomnieć wszystkim, że różnorod-
ność jest bogactwem i nie powinna nigdy stać 
się powodem wykluczenia i dyskryminacji. 
[…] Niech słońce wiary i nadziei, które wzno-
si się ponad chmurami naszych lęków i na-
szych niepewności towarzyszy wam zawsze na 
drodze, która jest przed wami. 
  

 Tak, jeszcze długa droga przed nami  
w czasie następnych 50 lat: niech ci, którzy 
będą towarzyszyć wspólnocie Wiara i Światło 
w tym drugim życiu, szczerze zatroszczą się  
o swoją misję. Ogień jest gotowy, nie pozo-
staje nic innego, jak zapalić zapałkę, aby  
z wiarą jak ziarno gorczycy zanieść nasze 
światło na krańce ziemi! 

Ghislain du Chéné 
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❖ Album rodzinny   ❖ 

 
Zjednoczeni w modlitwie. 
 

Valerie Amice 
Koordynatorka Prowincji 

  
Victorine Clément 

  

Wiersz ku pamięci Victorine, 
która odeszła od nas w sierpniu 
tego roku. Była częścią wspól-
noty „L'Etoile” („Gwiazda”)  
w Montrealu w Kanadzie. 
  
Tak Victorine, pozostaniesz we 
wszystkich naszych smutkach 
żywym obrazem pogodnego 
zwycięstwa. 
Tak Victorine, zawsze prezen-
tem dla nas byłaś 
I to się nie zmieni dzięki łasce 
Najwyższego. 
Wejdź szczęśliwie do radości 
twego Pana. 
Ty, która poprzez rysunek, tak 

Alison Jane Renshaw 
Z wielkim smutkiem informuje-
my o odejściu Alison, koordyna-
torki wspólnoty w Maltby  
w Wielkiej Brytanii. Była niezwy-
kłą kobietą, piękną w środku i na 
zewnątrz, kochaną przez wielu 
ludzi. Będzie jej bardzo brakowa-
ło w Wierze i Świetle, w parafii 
oraz wspólnocie. Alison była bar-
dzo powściągliwą osobą i nie 
lubiła, gdy robiono jej zdjęcia, 
dlatego też poniżej jest zdjęcie 
przepięknych kwiatów, które 
skomponowała dla niej jej para-
fia. 
  Spoczywaj w pokoju. 
 

Jo Collingwood 
Wicekoordynatorka prowincji 

Margaret Griffin 
Margaret, po wielomiesięcznej 
walce z chorobą, zmarła 24 
sierpnia. Jej pogrzeb odbył się 
we wtorek 31 sierpnia w Tre-
beurden w Bretanii. 
Przez 40 lat była aktywną, ko-
chającą i entuzjastyczną członki-
nią Wiary i Światła, gdzie z rado-
ścią pełniła wiele funkcji, zarów-
no w swojej wspólnocie „La 
Barque de Cataglou” („Barka 
Cataglou”), w prowincji „Paris et 
le Levant” (‘Paryż i Wschód”), 
jak również podczas różnych 
międzynarodowych pielgrzymek 
do Lourdes. 

często ją wyzwalałaś  
Wejdź w otwarte ramiona Maryi 
Ty, która kochałaś całym swym 
sercem. 
I kontempluj św. Józefa w niebie 
w jego chwale 
Ty, która się do niego często  
modliłaś w jego kaplicy. 
A twój rysunek, wysłany do  
Rzymu do Ojca Świętego, 
na pewno przyniesie mu ogrom-
ną radość. 
Nasze serca świętują twoje  
życie, Victorine 
Za to kłaniamy się Bogu. 
Dzięki Bogu, Victorine, twoje 
życie 
manifestuje swoją dobroć 
Bogu składamy z radością  
podziękowania za twe życie. 
Żegnaj Victorine; z Bogiem 
Victorine; z Bogiem Victorine.  
 

Normand Veillette 
  

Ojciec Pierre Restif 
Byliśmy bardzo poruszeni odej-
ściem Pierre'a. Był przyjacielem, 
znaliśmy go od 25 lat. Dziękuje-
my za jego wielką dyspozycyj-

ność, hojność oraz niezłomną 
miłość do przyjaciół z niepełno-
sprawnością intelektualną, 
zwłaszcza tych najbardziej 
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❖ Album rodzinny  ❖ 

Dziękuję za wspólne spotkania 
ze wszystkimi wspólnotami pro-
wincji. 

Rada Prowincji 
  

Moja ‘Księga Gości’!  
Wreszcie – po trzech latach  
– otrzymałem księgę gości, do 
stworzenia której wielu z Was 
się przyczyniło; 120 stron świa-
dectw tak wzruszających, że czy-
tanie ich głęboko mnie poruszy-
ło! Patrzenie dzięki nim wstecz 
na ostatnie 10 lat, tak piękne, 
tak bogate w spotkania i w przy-
jaźnie, przenosi mnie z powro-
tem do tego okresu mojego ży-
cia, który na zawsze wyrył się  
w moim sercu! 
Dziękuję, dziękuję i niech Bóg 
Wam wszystkim błogosławi. 
Polecam Was w modlitwie. Ko-
cham Was. 

Ghislain du Chéné 

niepełnosprawnych. To on 
zachęcał nas do tego, aby nasi 
niepełnosprawni przyjaciele 
mogli przystępować do 
sakramentu pojednania, 
podczas gdy wielu nie widziało 
takiej potrzeby… To on też nas 
nauczył, że większość osób 
niepełnosprawnych może, za 
pomocą pipety i kropli Krwi 
Chrystusa, przyjmować komunię 
jak my wszyscy. 
Walka z jakąkolwiek 
dyskryminacją była jedną z jego 
głównych bitew. Pamiętam 
rozmowy z nim o wykluczeniu 
naszych przyjaciół, którzy 
mieszkają w domach bez 
duchowej pomocy i obecności 
Kościoła. Na szczęście jest Wiara 
i Światło! 
Bądźmy zjednoczeni w 
modlitwie, przepełnieni nadzieją 
w sercach, że będziemy mieli 
jeszcze jednego wspaniałego 
orędownika naszego Ruchu  
i naszej prowincji „Francja 
Zachodnia”. 
 

Jean-Claude i Therese Petit 
  

Elisa 
Miesiąc temu Elisa po raz pierw-
szy zobaczyła swoich rodziców. 
Nie wiedzieliśmy, jak ubrać swo-
ją córeczkę, ani jak zmienić pie-
luchę. Codziennie uczymy się 
być rodzicami, a Elisa, z wielką 
cierpliwością, odwdzięcza się 
nam bardzo uważnym spojrze-
niem i pięknym uśmiechem, gdy 
śpi. 
 

Jussara Aidar 
Kordynatorka Prowincji „Bridge 

of Friendship” „Most Przyjaźni”) 
 

 
Ninia 

Ninia urodziła się w sierpniu i 
jest córką Jekateriny Gachiechi-
ladze, skarbnika prowincji 

„Between the Seas” („Między 
Morzami”).  
 
Witaj, „piękna mała Ninio”! 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Z Meksyku 
Prowincja „Notre Dame de Gu-
adalupe” („Nasza Pani z Guada-
lupe”) wyraża wdzięczność 
wspólnocie „Świętej Anny” za 
wytrwałość, wysiłek, poświęce-
nie i miłość, z jakimi zorganizo-
wała 18 wirtualnych spotkań. 
Niech Bóg was błogosławi. 
Zbierajcie owoce waszej nie-
strudzonej pracy w służbie na-
szym przyjaciołom z niepełno-
sprawnością intelektualną. 
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Wiadomości ze świata 
 

Nowy kapelan prowincji Luzitana  
  

Ojciec José Augusto Oliveira z diecezji Porto 
został mianowany kapelanem prowincji 25 
kwietnia ubiegłego roku, w niedzielę Dobrego 
Pasterza. 
Ojciec José Augusto jest proboszczem parafii  
w Nogueira e Silva Escura, w Maia (diecezja 
Porto). Od początku był we wspólnocie w Avin-
tes, potem jako jej kapelan. Wchodził w skład 
delegacji portugalskiej na Zgromadzeniu Mię-
dzynarodowym w Libanie w 2018 roku. 
 
 
 

Nowa Rada Prowincji  

dla Polski Północnej 

 
Od lewej:  
Anna Szymanowska (sekretarz) Anna Dreger i jej 
brat Karol (wicekoordynatorzy), ks.Andrzej No-
wak, (kapelan) Joanna 
Walczak (koordynator), Mateusz 
Potyrała (skarbnik) i Małgorzata Polska 
(wicekoordynator). Radę dopełni jeszcze osoba, 
która będzie towarzyszyła wspólnotom szczeciń-
skim. 
 
 

 
Nowe logo 

  
Z przyjemnością prezentujemy nowe międzynaro-
dowe logo Wiary i Światła, które zachowuje du-
cha pierwszego obrazka namalowanego przez 
Meba w 1971. Funkcjonuje w trzech językach 
urzędowych Wiary i Światła i jest dostępne  
w Sekretariacie Międzynarodowym. 
 

 

Terminarz międzynarodowy  
  

•  17 grudnia: spotkanie Międzynarodowe-
go Zespołu Koordynującego (online, na 
platformie Zoom) 

·  21-23 stycznia: spotkanie Rady Prowincji 
Iberoatlantyckiej 

• 29-30 stycznia: spotkanie Rady Prowincji 
Francji i Belgii, Paryż 

• 30 stycznia: 35. rocznica Wiary i Światła 
w Meksyku (Zoom) 

• 5 lutego: Święto Światła, Polska Południo-
wa 

• 6 lutego: Święto Światła, Luzitana, Folgo-
sa, Portugalia 

• 6 lutego: Święto Światła, Nasza Pani z Gu-
adalupe (Zoom) 

• 6 lutego: Święto Światła, Francja Zachod-
nia, St Etienne de Montluc i Rennes 

• 20 lutego: dzień międzywspólnotowy, 
Francja Środkowa, Angers 

• 25-27 lutego: Zgromadzenie Prowincji 
Wielkiej Brytanii, 

• 4-6 marca: spotkanie Międzynarodowego 
Zespołu Koordynującego, Porto, Portugalia 

• 12-13 marca: sesja formacyjna dla koordy-
natorów z Francji, Issy Moulineaux 
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 Podczas gdy niepełnosprawność dotyka  
12 milionów ludzi we Francji (80% z nich jest 
niewidoczna), „La Nuit du handicap” (Noc niepeł-
nosprawności) wzywa każdego z nas do udziału  
w przyjemnym i uroczystym wydarzeniu! 
 Celem tego wydarzenia jest ułatwienie spotka-
nia osób z niepełnosprawnością i osób pełno-
sprawnych, które ma doprowadzić do zmiany na-
szego postrzegania niepełnosprawności, stworze-
nia więzi i zbudowania bardziej zjednoczonego 
społeczeństwa. 
 

 Spotkanie to szansa… 

  

 i świętowanie! 
 
 Otwarte dla wszystkich i bezpłatne. Uczest-
nicy będą mogli spędzić miło czas, wziąć udział  
w różnych atrakcyjnych zajęciach, naprawić nieco 
świat i tym samym stworzyć bardziej wspierające 
się społeczeństwo, które jest bogate dzięki swej 
różnorodności. Tak więc, czy to na 5 minut, czy 
na 5 godzin, wszyscy są zaproszeni do wzięcia 
udziału! Jest to ogólnonarodowe wydarzenie, któ-
re jest przygotowywane w każdym mieście przez 
zespół wolontariuszy, we współpracy z miejsco-
wymi stowarzyszeniami działającymi na rzecz 
osób niepełnosprawnych i przy wsparciu samorzą-
du lokalnego.  
 20 miast w 2018 r., 25 w 2019 r. i 17 w 2021 r. 
zaprosiło swoich mieszkańców, aby przemienili 
swoje różnice w bogactwo. 
 
 Proponowane atrakcje: 
 
• Odkryj dyscypliny sportowe, które są odpowied-
nie dla osób niepełnosprawnych: savate (francuski 
kickboxing) i tenis stołowy - dostosowane do osób 
niepełnosprawnych, cécifoot (piłka nożna dla 
osób niewidomych) … 
• Poznaj świat osób niepełnosprawnych: warsztaty 

z pismem Braille’a, psami-przewodnikami, wy-
ścigi z białymi laskami, wyścigi na wózkach… 

• Uczestnictwo w biesiadzie: piosenki śpiewane w 
kręgu (wspólny improwizowany śpiew, który 
daje uczestnikom możliwość słuchania, dziele-
nia się i odkrywania improwizacji, połączenie 
ciała i głosu), przejażdżki na osiołku i przejażdż-
ki motorem dla osób niepełnosprawnych… 

• Pokazy: piosenki, taniec na wózku inwalidzkim, 
koncerty, teatr…  

  

Spotkanie z przyjaciółmi 

O "La Nuit du handicap" 
  

 To stowarzyszenie działające na mocy ustawy 
z 1901 r. Ma ono na celu promowanie osób nie-
pełnosprawnych, przez organizowanie imprez 
okolicznościowych, bezpłatnych i otwartych dla 
wszystkich. 
 Uczestniczy w nich wielu partnerów stowa-
rzyszeniowych, których celem jest: 
• Ułatwienie spotkania osób niepełnosprawnych  

z osobami pełnosprawnymi 
• Zmiana sposobu postrzegania niepełnospraw-

ności przez ludzi 
• Tworzenie trwałych więzi w każdym mieście 
Bo spotkanie to świętowanie! 
Zaplanowane jest już piąte takie wydarzenie.  
Odbędzie się ono w sobotę 11 czerwca 2022 r. 
 

Przyjdź i przyprowadź swoich znajomych! 
 

Więcej informacji na stronie: 

www.nuitduhandicap.fr 

http://www.nuitduhandicap.fr
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List Marie-Hélène 

WYCHOWANIE JEST WYMAGAJĄCE 

N 
ie jesteśmy stworzeni do bycia rodzi-
cami niepełnosprawnego dziecka, 
wielokrotnie słyszałam to zdanie.  

Powiedział to tata. Zdesperowany, właśnie 
dowiedział się, że jego dwudniowa córeczka 
doznała urazu mózgu. Innym razem była to 
para. Ich ośmioletni syn, Guillaume, ma pro-
blemy behawioralne, które psują rodzinną 
harmonię. Przytłoczeni sytuacją, przygnieceni 
polityką „cięć” w placówce, w której ich 
dziecko jest mile widziane, nie mają już dłu-
żej nadziei. 

Uczymy się prawie wszystkiego… ale 
nie uczymy się cierpieć. Nie uczymy się tak-
że, jak wychowywać swoje dzieci. Kiedy 
dziecko jest niepełnosprawne, musimy impro-
wizować w obu sferach. Musimy nauczyć się 
wychowywać, wzrastać, niemalże nie przesta-
jąc cierpieć. 

Jednak niektórym udało się to i dają 
niepodważalne świadectwa. Są jak gwiazdy, 
nasze latarnie. Dzięki nim może zrodzić się 
mały płomień nadziei w sercach tych, którzy 
tak bardzo jej poszukują. 

Rodzicom Guillaume'a, przerażonym 
uczuciami odrzucenia i przemocy w stosunku 
do ich dziecka, które czasami przytłaczają 
ich, mówię w sekrecie, jak normalna jest taka 
reakcja. Kiedy jesteśmy zbyt pogrążeni w po-
czuciu winy z powodu własnych blokad umy-
słowych i zatwardziałości własnego serca, 
słowa św. Jana dodają nam nieco spokoju:  
„A jeśli nasze serce oskarża nas, to Bóg jest 
większy od naszego serca i zna wszystko”  
(1 J 3, 20).  

Pokorne odkrycie naszego wewnętrz-
nego „zła” jest często pierwszym krokiem  

w kierunku głębszego poznania siebie. Roz-
poznanie naszej słabości wzywa nas do zwró-
cenia się do Tego, który może nas uzdrowić. 

Poprzez powierzenie nam tego, co 
najdroższe na świecie, tego maleńkiego 
dziecka, na które patrzy z miłością, Bóg nas 
nie opuszcza. Chciał poznać cierpienie po-
przez całe swoje życie i ostatecznie na krzy-
żu. Nie pyta nas o kwalifikacje z pedagogiki 
czy psychologii. O co więc On nas prosi? 
Wychowujemy częściowo poprzez to, co mó-
wimy, a także poprzez to, co robimy, ale 
przede wszystkim poprzez to, kim jesteśmy. 

„Wychowujemy poprzez to, kim jeste-
śmy”. To jest właśnie problem strapionych 
rodziców Guillaume'a: czują się oni  tacy 
„brzydcy”. Jednak ważne jest nie to, co czuje-
my, ale to, czego pragniemy. Pragnienie mi-
łości jest już miłością. „Tylko nieskończo-
ność pożądania jest wszechpotężna”, powie-
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Dieu m'aime comme je suis, wydawnictwo Saint Paul  

działa Katarzyna ze Sieny. A jeśli nasze serca 
nie ośmielają się już  pragnąć, Panu podoba 
się to, że pragniemy pragnąć. Gdy tylko serce 
skruszone i spragnione otwiera się na miło-
sierdzie, Jego miłość, rzeka żywej wody, wy-
chodzi nam naprzeciw. 

To nie przez ukrywanie naszych wad 
pomożemy dziecku w rozwoju. Dziecko czu-
je, kim naprawdę jesteśmy, przez to wszystko, 
co nam umyka, ale co sobą ujawniamy. Nie 
wzoruje się na tym, kim wydajemy się być, 
ani na tym, jakie wyobrażenie siebie mamy, 
ale na tym, czego pragniemy. Dlatego tak 
ważne jest, aby być szczerym wobec niego, 
dyskretnie prosić je o wybaczanie naszych 
błędów i stawać się, ze wszystkimi niezbęd-
nymi niuansami, jego towarzyszem w drodze 
na wszystkich etapach jego rozwoju. 

Następnie, aby pomóc naszemu dziec-
ku wzrastać, potrzebujemy łaski zjednoczenia 
z nim, w jego cierpieniu, jego wadach,  
a zwłaszcza jego ukrytych talentach. W łonie 
matki maluch rośnie w nieświadomej komunii 
z jej istotą. Wychowanie jest komunią, która 
staje się coraz bardziej świadoma i po naro-
dzinach dziecka przebiega inaczej. 

Wychowanie dziecka to poznanie sie-
bie takimi, jakimi jesteśmy, ale z pragnie-
niem, aby stawać się takimi, jakimi Bóg nas 
chce i sprawi, że staniemy się, jeśli uzna nas 
za pokornych i ufnych. 

To także akceptowanie dziecka takim, 
jakim ono jest. Lepiej jest je przyjąć, wysłu-
chać, pomóc mu wzrastać, nie zgodnie z na-
szymi życzeniami, ale z pragnieniem prowa-
dzenia go tam, gdzie czeka na nie Bóg. To 
jest poszukiwanie rady i wsparcia u mądrych  
i kompetentnych ludzi. „Miłość to za mało” – 
napisał psycholog i pedagog Bettelheim. Uj-
mując to lepiej: „miłość prowadzi do szukania 
najlepszych sposobów, aby pomóc temu, ko-
go kochamy”. Wielu rodziców, nie podejmu-
jąc specjalistycznych studiów, opiera się na 
pewnych pracach dotyczących psychologii 
dziecka niepełnosprawnego, np. „Pédagogie 
de Résurrection” (Henri Bissonnier), której 
sam tylko tytuł otwiera na nadzieję 
[„Pedagogika Zmartwychwstania”- przyp. 
red.] 

Jednocześnie konieczne jest przywró-
cenie zaufania do rodziców, którzy nie byli  
w stanie odbyć takiego specjalistycznego 
szkolenia. Każdy, aby wychować swoje 

dziecko, dostaje dary, których nie można zna-
leźć w książkach. W chwili narodzin dziecka 
mamy w sobie wystarczająco dużo, aby dać 
mu podstawę, której potrzebuje do harmonij-
nego wzrostu. Atmosfera życzliwości, spoko-
ju i radości, jest mu tak potrzebna jak powie-
trze i mleko. 

Na koniec, jest to codzienne dążenie 
do rozwoju razem z dzieckiem, gdy polegamy 
na sile, którą daje nam Bóg, gdy powierza 
nam misję. Powierzając nam maleńkie dziec-
ko, daje nam skarb najdroższy Jego sercu. 


