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CIENIE I BLASKI  
W ŻYCIU WIARY I ŚWIATŁA 

 

od koniec lipca około 200 delegatów wzięło 
udział w wielkim międzynarodowym spotkaniu w 
Leeds. Było to znaczące wydarzenie dla Wiary i 

Światła, ważne więc byłoby, żeby szczegóły nie 
przysłoniły jego istoty! Jednak w ciągu ostatnich 
miesięcy w naszych prowincjach miało miejsce wiele 
innych wydarzeń, niektórych radosnych, innych 
smutniejszych … 
 

    CIENIE 
    Na miesiąc przed spotkaniem w Leeds, Michel 
Tabbagh, koordynator prowincji Paryż i le Levant, który 
mężnie walczył z chorobą – nawet w dniu swojego 
wyboru cztery lata temu, gdy przyjął swoją nominację 
w łóżku szpitalnym – zmarł i powrócił do swojego Ojca 
w Niebie… Michel nadal pomaga Wierze i Światłu, na 
swój własny sposób, ponieważ chciał on, abyśmy 
otrzymali pewne wsparcie… I od czasu jego mszy 
pogrzebowej, która odprawiona została 4 lipca, 
wpłynęło do nas ponad 1100 euro! 
 

    Tuż po pożegnaniu z wszystkimi przyjaciółmi, Ojciec 
Joseph także powrócił do tej wielkiej Miłości, która od 
dawna go oczekiwała. Był on nieustannie obecny w 
naszych myślach i modlitwach w Leeds, a ogromna 
kartka, którą mu wysłaliśmy, wypełniona wieloma 
zapewnieniami o naszej przyjaźni, gdy została 
doręczona przez troje ludzi z jego wspólnoty, była 
jednym z jego ostatnich momentów radości … 
 

    Potem, we wrześniu, przyszła kolej Ojca André 
Roberti. To on założył L’Arche oraz Wiarę i Światło w 
Belgii… Byłem bardzo szczęśliwy spotykając go 
ponownie rok temu w Banneux, podczas belgijskiej 
pielgrzymki, a już wtedy był on bardzo słaby. A były 
także jeszcze inne smutne wiadomości: Kuniko 
(Japonia), Giuseppe (Włochy), Anna (Ukraina), ojciec 
Eryki (Peru), Sedrak (Egipt) … 
 

 

 

    BLASKI 
    Jednak były nie tylko złe wieści, życie nie składa się 
tylko z zakończeń… życie zawsze triumfuje! Od pięciu 
lat nowe życie zostało tchnięte w nasz ruch, a my wciąż 
posuwamy się do przodu w ślad za Duchem Świętym! 
Ta odnowa nie jest tylko chwilowym przebłyskiem, 
ponieważ, patrząc na liczby, od początku 2013 roku 
odbyły się 22 zgromadzenia prowincji i 18 nowych 
koordynatorów (z których ponad połowa to ludzie 
młodzi) odpowiedziało pozytywnie na skierowane do 
nich wezwanie! 
 
    Co więcej, w czasie, gdy byliśmy w Leeds, miało 
miejsce kolejne znaczące wydarzenie… Od 28 kwietnia 
aż do 13 października, Chrześcijańskie Biuro Osób 
Niepełnosprawnych (‘Office chrétien des personnes 
handicapées’) świętowało swoje piętnastolecie 
przemierzając Francję pieszo i pojazdem nazwanym 
„joëlette” (jest to nowatorski środek transportu, 
specjalnie zaprojektowany przez ojca dla jego syna, 
Joëla), w dwudziestokilometrowych odcinkach! Celem 
tego wydarzenia było spotkanie ludzi w czasie naszych 
podróży, gdy przechodziła ta radosna karawana, i 
zmienienie świata, na nasz sposób, po jednym sercu za 
każdym razem! Wiara i Światło z całą pewnością 
pomogły zapewnić sukces tej przygody poprzez prawie 
codzienne uczestnictwo! 
 
    Życie i śmierć są ze sobą nierozerwalnie związane we 
wszystkim, co robimy, dokładnie tak, jak Męka Jezusa 
nigdy nie jest daleko od Jego Zmartwychwstania. 
 
    Na koniec, jeszcze jedna wiadomość była dla mnie 
niesamowicie poruszająca. Składam Bogu 
dziękczynienie za małżeństwo, które zostało zawarte w 
Syrii pod koniec września: Alaa, koordynator prowincji, 
powiedział „tak” Ranim Moussa! Alleluja! 
 
    Teraz wszyscy musimy kontynuować naszą podróż 
razem, wraz z naszymi nowymi drogowskazami! 
  

P

Od redakcji 

Ghislain du Chéné
Koordynator międzynarodowy

Zachód słońca nad Nilem 
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WIELKA MIŁOŚĆ CZEKA NA MNIE 
 

22 SIERPNIA, OJCIEC JOSEPH LARSEN, DZIEŃ, GDY KOŚCIÓŁ KATOLICKI OBCHODZI ŚWIĘTO MARYI, KRÓLOWEJ NIEBA, 
A CHRZEŚCIJANIE KOPTYJSCY ŚWIĘTUJĄ WNIEBOWZIĘCIE… 
 

    Właśnie wróciłem z Teteringen (Holandia), gdzie odbyła się msza 
pogrzebowa Ojca Josepha. Była to prosta msza, pełna nadziei. Nie było tam 
smutku, tylko dziękczynienie za życie Ojca Josepha. Duża delegacja z Geloof 
& Licht, przywiedziona przez Hetty, zadbała o oprawę mszy wykonując 
piosenki, które wszyscy dobrze znamy: „What is crazy in the world” (Co 
szalonego jest na świecie), „Beautiful” (Piękny) i „We walk in the joy of the 
Lord” (Kroczymy w radości Pana), co praktycznie doprowadziło do 
spontanicznego tańca! Mszy przewodniczył kapłan ze zgromadzenia Ojca 
Josepha, a koncelebrowało ją wielu kapelanów Wiary i Światła, w tym ojciec 
Jos, kapelan prowincji. 
    Oto hołd, który złożyłem Ojcu Josephowi w Waszym imieniu pod koniec 
mszy. 

 
d zeszłego czwartku słyszę 
wiele głosów z całego 
świata, które mówią o 
swoim smutku, ale przede 

wszystkim o swej wdzięczności i 
swym dziękczynieniu za wszystko, 
co Ojciec Joseph im dał: głosy z 
Europy, Afryki, Ameryki 
Północnej i Południowej, 
Środkowego Wschodu, Azji, 
Filipin, szczególnie z Filipin, gdzie 
spędził on 25 lat swojego życia. 
  
WYSZEPCZ NASZĄ MIŁOŚĆ DO 
NIEGO 

    Wczoraj otrzymałem wiado-
mość od Gwen, która była 
koordynatorem krajowym: „Nie 
mogę przestać płakać, gdy 
wzbierają we mnie wszystkie 
wspomnienia o jego dobroci, 
prostocie, wielkoduszności i jego 
głębokiej miłości dla Wiary i 
Światła i dla nas wszystkich 
zgromadzonych wokół naszego 

ruchu na całym świecie… Proszę, 
wyszepcz mu miłość wszystkich 
jego przyjaciół z Filipin, gdy 
będziesz uczestniczył w jego 
pogrzebie”. 
 
JEDNA DROGA DO 
WNIEBOWSTĄPIENIA 

 Jest takie łacińskie 
powiedzenie: „vox populi, vox 
Dei” („głos ludu głosem Boga”). 
To, co ja rozumiem przez „vox 
populi” dla Wiary i Światła, to 
„Santo Subito”! Mała Tereska z  
Lisieux znalazła drogę do Nieba; 
gdy podróżowała do Rzymu, żeby 
poprosić Papieża o zgodę na 
wstąpienie do karmelitanek, 
odkryła inny sposób, windę, i 
mogła powiedzieć: „to jest winda, 
która wyniesie w górę do Nieba, 
to są Twoje ramiona Jezu. Żeby to 
zrobić, nie muszę rosnąć; zamiast 
tego muszę pozostać mała”. 
 

O

Hołd dla ojca Josepha Larsena 

Ojciec Joseph pozostawił nas 
na tym świecie i spokojnie 
odszedł do domu naszego 
Ojca, naszego Boga Miłości. 
 
On był wielkim człowiekiem: 
wielkim w swej wrażliwości i 
w pokornej przyjaźni, którą 
obdarzał. Jestem przekonana, 
że on nas nie opuścił! Wciąż 
czuję jego czułą, delikatną 
przyjaźń. 
 
Zjednoczmy się w modlitwie za 
tego człowieka, który był tak 
dobry! Jak wspaniałe jest to, 
że go znaliśmy. Chwalmy Pana 
za jego wiernego sługę. Ja 
osobiście nauczyłam się 
wszystkiego od niego w 
Wierze i Świetle! 
 

Hetty Gommans 
Koordynator prowincji „Heart 

of Europe” (Serce Europy)  
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 „WINDZIARZE” OJCA JOSEPHA 

   Ojciec Joseph miał to samo 
przeczucie: w czasach Tereski 
windy nie były tak wysokiej klasy 
jak obecnie, gdy wystarczy po 
prostu wcisnąć guziki. Nie, w 
tamtych czasach młody chłopak, 
„windziarz”, musiał je obsługiwać. 
Ojciec Joseph powiedział nam, że, 
oczywiście, moglibyśmy używać 
windy Tereski, ale my nadal 
potrzebujemy „windziarzy”! A ci 
„windziarze”, którzy prowadzą 
nas za rękę do windy, to są ludzie 
z niepełnosprawnością intelek-
tualną w naszych wspólnotach 
Wiary i Światła! 
 
LOUIS I JOSEPH 

   Oto jeden z przykładów od 
Louisa z Filipin: gdy Ojciec Joseph 
spotkał Louisa w swojej parafii, 
zbudowanie solidnej przyjaźni 
zabrało im trochę czasu. Za 
pierwszym razem, gdy Louis 
przyszedł do jego domu, Ojciec 
Joseph czuł się nieswojo, 
ponieważ Louis nie mówił za 
dużo. Więc zapytał go: „Czy 
mógłbyś zostać tutaj ze mną, 

podczas gdy ja będę kontynuował 
swoją pracę?” On odpowiedział 
twierdząco, ale wkrótce potem 
odszedł do domu sąsiadów i 
Ojciec Joseph usłyszał wesołą 
rozmowę, rozmowę ludzi, którzy 
cieszą się ze swojego 
towarzystwa, „to była dla mnie 
gorzka lekcja” powiedział. Jednak 
ta lekcja miała przynieść owoce, 
ponieważ oni później zostali 
bardzo dobrymi przyjaciółmi. 
Louis i jego przyjaciele codziennie 
pamiętają o Ojcu Josephie w 
swoich modlitwach. A Louis był 
bardzo dumny pokazując 
wszystkim list, który otrzymał od 
swojego przyjaciela Josepha 
przebywającego w Paryżu! 
 
W CODZIENNYM ŻYCIU 

    Tak, Ojciec Joseph był 
przykładem dla każdego z nas w 
Wierze i Świetle; duchowość 
Wiary i Światła może być 
doświadczana w naszym 
codziennym życiu, nie tylko przez 
nasze comiesięczne spotkania. 
Louis i wszyscy inni, tacy jak on, 
których spotykamy w naszym 

życiu, są w nim po to, żeby zostać 
naszymi przyjaciółmi, niczego 
więcej nie pragną! „Czy chcesz 
być moim przyjacielem?” 
 
Mogę sobie z łatwością wyobrazić 
głos anioła „windziarza” 
witającego Josepha w swojej 
windzie: „Mam dla ciebie 
szczególny przycisk: prowadzi on 
prosto do Nieba!” A tam musiał 
on być powitany w języku 
tagalskim (jednym z najważ-
niejszych na Filipinach): „Ang 
pinakamahal kong anak”! 
 
„NIE LĘKAJ SIĘ” 

    Dziękuję Ci Ojcze Josephie za 
wszystko, co nam dałeś: modlitwę 
ubogiego, fioretti („kwiatki”), listy 
do moich braci i sióstr… Jestem 
bardzo dumny z tego, że byłem 
twoim przyjacielem! Pamiętam 
dobrze naszą dyskusję w Lourdes 
w 2008 roku, kiedy 
opowiedziałem Ci o moich 
obawach związanych z moją rolą 
Koordynatora Międzynarodo-
wego. Wtedy to odpowiedziałeś 
po prostu: „Nie lękaj się, Jezus 
chce dla ciebie jak najlepiej”. Po 
raz ostatni rozmawialiśmy ze sobą 
przez telefon pod koniec czerwca, 
w czasie gdy nie czułeś się dobrze. 
Z radością mogłem powtórzyć Ci 
Twoje własne słowa: „Nie lękaj 
się, Jezus chce dla ciebie jak 
najlepiej”. 
 

GdC 

 

  

Hołd dla ojca Josepha Larsena 

Corinne, ojciec Joseph, Ghislain i ojciec Isaac, ostatnia wizyta w Teteringen 

 

Tak, wszyscy jesteśmy głęboko poruszeni śmiercią Ojca Josepha. Był on prawdziwym 
natchnieniem dla nas wszystkich. Pamiętamy jego delikatność, pokorę, umiejętność słuchania, 
jego osobistą uwagę, jaką obdarzał każdego, a przede wszystkim naszych szczególnych 
przyjaciół. 
W jednym ze swoich listów pisał on: „Gdy zastanawiam się nad znaczeniem mojego życia, moja 
odpowiedź jest zawsze taka sama: dawać miłość lub przekazywać życie” (maj 2003). Teraz, gdy 
Ojciec Joseph dzieli pełnię miłości i życia Bożego, możemy radować się z nim – chociaż 
podzielamy żal jego rodziny i przyjaciół – i modlić się, abyśmy pozostali „posłańcami radości”. 
Oby Bóg pocieszenia ukoił nas w naszych nieszczęściach – a te są liczne w naszym świecie – 
żebyśmy mogli dzielić je z naszymi braćmi i siostrami. 

Ojciec Guy 
Poprzedni Kapelan Międzynarodowy 
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Raczej niesamowita 
osoba 

 

o było około 20 lat temu na 
zebraniu Wiary i Światła, 
kiedy ojciec Joseph do nas 

dołączył, w naszej podróży. 
Wcześniej wrócił z Filipin, gdzie 
pracował jako misjonarz, służąc 
ludziom najuboższym, żyjącym w 
slumsach. Był również Krajowym 
Kapelanem Wiary i Światła. Kiedy 
się poznaliśmy, dopiero co został 
poproszony by zostać Międzyna-
rodowym Kapelanem Wiary i 
Światła. Żył wówczas na barce z 
ludźmi, którzy zostali 
zmarginalizowani. 
 

    Uderzył mnie jego pokój, który 
od niego emanował... jego ciche 
wezwanie do wewnętrznej siły... 
 

Modlitwa ubogiego 
   Kilka lat później, wprowadził nas 
do "modlitwy ubogiego". To był 
dar dla naszych wspólnot Wiary i 
Światła... i dla nas wszystkich z 
osobna. 
 

    Modlitwa ubogiego jest 
modlitwą tych, którzy nie są 
zdolni do głębokiej refleksji: ludzi 
utrudzonych, chorych, starszych, 
niepełnosprawnych; ale również 
modlitwą tych, którzy chcą 
odedrzeć się ze wszystkiego co ich 
obciąża i którzy chcą stać się 
małymi przed Bogiem. Podczas 
modlitwy jesteś po prostu obecny 
i ofiarujesz siebie całkowicie, 
takim jakim jesteś. Ta obecność 
staje się znakiem samym w sobie, 
słowem: "Chcę zostać przy Tobie, 
ponieważ Cię kocham." 
 

    Modlitwa ubogiego jest 
modlitwą wierności, nawet kiedy 
nasz wewnętrzny zgiełk zmusza 
nas do innych rzeczy. To jest tylko 
"bycie z Kimś". W Wierze i Świetle 
wiemy, że ta postawa jest 
znakiem miłości: Ty, który jesteś 
dla mnie tak cenny; Ty, który 
jesteś wart więcej niż jakakolwiek 

inna rzecz, która mogłaby 
przyciągnąć moją uwagę w tym 
momencie. (Drogowskazy 2003-
2004). 
 

Wiara i Światło w codziennym 
życiu 
    Był jeszcze jeden dar, którym 
obdarował nas ojciec Joseph. Pod 
koniec pielgrzymki do Lourdes w 
2001, zasugerował bym pogłębiła 
moje codzienne doświadczenie 
Wiary i Światła, poprzez wymianę 
listów, raz w miesiącu. Dzieliliśmy 
się naszymi codziennymi 
doświadczeniami i to ukazało jak 
Wiara i Światło dokonywała we 
mnie przemiany. Następnie 
dzieliliśmy się fragmentem z Biblii, 
który przypominał nam 
duchowość Wiary i Światła. 
Kończyliśmy spontaniczną 
modlitwą, która wyrażała nasze 
uczucia wzbudzone przez 
wybrany tekst Pisma Świętego i 
doświadczenie, którym się 
dzieliliśmy. 
 

    To było szczególnie 
ubogacające doświadczenie dla 
mnie... Szansa, by co miesiąc 
dziękować Bogu za to, czym mnie 
obdarował w życiu... Szansa, by 
przeznaczyć czas na odkrycie 
ścieżki, którą dla mnie 
przeznaczył... Szansa, by 
kontemplować dzieła Boże w 

życiu innych. To była bardzo 
wymagająca, ale i bardzo 
przydatna wskazówka... 
 

    Trzeba mieć na uwadze, że 
ojciec Joseph korespondował z 
około 70 różnymi osobami i 
zawsze kończył list z osobistą 
notatką przeznaczoną dla każdej z 
nich! Ta korespondencja 
naprawdę pomogła mi zobaczyć 
jedność w bogactwie życia 
wspólnotowego, którego sercem 
jest osoba niepełnosprawna, jak 
również bogactwo mojego 
codziennego życia. 

Anne Cuche 
 

 
Z Marie-Hélène Mathieu, Asyż 2005

T

Hołd dla ojca Josepha Larsena 
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Modlitwa, którą ojciec Joseph odmawiał każdego dnia 
 

Wielka Miłość czeka na mnie 
 

Co stanie się po drugiej stronie,  
kiedy dla mnie wszystko zapadnie się w wieczności… 
Nie wiem! Wierzę, tylko wierzę, że wielka miłość czeka na mnie. 
Ale wiem, że wtedy ja, ubogi i nikczemny,  
pozwolę Bogu ponieść ciężar mego życia. 
Nie myślę jednak, bym miał zrobić to z rozpaczy. 
Nie, wierzę, mocno wierzę, że wielka miłość czeka na mnie. 
Teraz, gdy godzina moja jest bliska i głos wieczności zaprasza mnie 
do przejścia przez bramę będę wierzył, jeszcze bardziej,  
wkraczając w śmierć, w to, w co wierzyłem zawsze. 
Idąc, będę zmierzał do miłości. 
Wyciągnę moje ręce ku Jego miłości… osuwając się łagodnie w życie. 
Gdy umrę, nie płaczcie, miłość obejmie mnie spokojnie. 
Gdy boję się… czemuż nie miałbym się bać?... 
przypominajcie mi nieustannie, po prostu, że wielka miłość czeka na mnie. 
Mój Odkupiciel otworzy bramę radości dla mnie, do Jego światła. 
Tak, Ojcze, spójrz! Przychodzę do Ciebie. 
Jak dziecko i zanurzyłem się w Twojej miłości, 
Twojej miłości oczekującej… na mnie. 

Św. Jan od Krzyża 

 
  

Hołd dla ojca Josepha Larsena 

Krótka biografia Ojca Josepha Rodolpha Pierra 
Larsena 

 

Urodził się w Wiedniu (Austria) 12 listopada 1924  
Wyświęcony na księdza on 24 lipca 1949, Misjonarz w 
Sparrendaal 

• 1958–1970 Nauczyciel w Kolegium Misyjnym w 
Sparrendaal (Holandia).  

• 1970: Wyjazd na Filipiny.  

• 1971-1976:  Nauczyciel w Seminarium Mary Hill.  

• 1977-1984: Praca duszpasterska na Filipinach.  

• 1985-1994: Kapelan Krajowy Wiary i Światła na 
Filipinach.  

• 1994–2005: Kapelan Międzynarodowy Wiary i 
Światła. Ojciec Joseph przenosi się do Francji by 
zamieszkać na swojej barce nazwanej “Je Sers” (z 
fr. „Ja służę”), która jest zacumowana przy 
Conflans Ste Honorine, koło Paryża. Barka jest 
schronieniem osób dla uzależnionych od 
narkotyków, niepełnosprawnych i ubogich. 
Zakłada wspólnotę Wiary i Światła “L’Arche de 
Noé” (“Arka Noego”).  

• 2005-2008: Członek ekumenicznej wspólnoty z 
Waskemmer (Holandia).  

• Od  roku 2008: Przebywa na emeryturze w 
Teteringen (Holandia).  

 
Odszedł 22 sierpnia 2013 w Teteringen 
Pochowany w Sparrendaal on 28 sierpnia 2013 

Prace Ojca Josepha 

• “FAITH AND LIGHT IN DAILY LIFE, 

Letters to my brothers and sisters” (pol. “Wiara i 

Światło w życiu codziennym, listy do moich braci 

i sióstr”), 56 stron 

• “Kwiatki”, zebrane i zilustrowane przez ojca 

Josepha, 32 strony 

• „Mijn Leven” („Moje życie”), 150 stron (aktualnie 

tłumaczone) 

Msza celebrowana ku pamięci ojca Josepha, na Filipinach 

Pielgrzymka do Steyl (Holandia), 
Czerwiec 2011 
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Ikona Wiary i Światła 
    „Bycie razem” to główny aspekt 
dla naszych wspólnot Wiary i 
Światła. Wzruszające jest odkrycie 
tego samego „bycia razem” w 
rozdziale 19. Ewangelii wg św. 
Jana (wersy 26-27), gdzie 
jesteśmy świadkami Jezusa na 
krzyżu, z Janem i Maryją u jego 
stóp. Fragment ten mówi: „Kiedy 

więc Jezus ujrzał Matkę i 

stojącego obok Niej ucznia, 

którego miłował, rzekł do Matki: 

"Niewiasto, oto syn Twój". 

Następnie rzekł do ucznia: "Oto 

Matka twoja". 
 

    Jest to godzina największego 
cierpienia Jezusa. Cała jego istota 
jest złamana, zniszczona. Być 
może największej udręki 
dostarcza mu fakt, iż nie może się 
już poruszać, nie może już czynić 
dobra. Jego ręce, które dokonały 
tak wielu cudów, są przybite do 
krzyża, okaleczone. Nie będzie 
nawet w stanie błogosławić dzieci, 
jak to miał w zwyczaju robić. 
 

    Dostrzec tu można 
podobieństwo między Nim i 
naszymi przyjaciółmi z 
inwalidztwem. U stóp krzyża, 
przechodzący obok Niego rzucali 
obelgi, potrząsali głowami i 
mówili: „Ej, Ty, który burzysz 
przybytek i w trzech dniach go 
odbudowujesz, zejdź z krzyża i 
wybaw samego siebie!" (Mk 15, 
29-30). Spoglądając na krzyż, czyż 
nie widzimy w Jezusie osoby 
niepełnosprawnej z naszej 
wspólnoty? 
 

JEZUS NIE BYŁ ROZUMIANY PRZEZ CAŁE 

SWOJE ŻYCIE PUBLICZNE 
    Jezus został skonfrontowany 
przez swoich nierozumiejących 
uczniów: „Jeszcze nie pojmujecie i 
nie rozumiecie, tak otępiały macie 
umysł? Macie oczy, a nie widzicie; 
macie uszy, a nie słyszycie?” (Mk 
8, 17-18). Co więcej, po 
rozmnożeniu chleba i Jezusa 
objaśnieniu, „wielu uczniów Jego 

się wycofało i już z Nim nie 
chodziło.” (J 6, 66). 
 

    Jednak to, co niezrozumiałe dla 
tych mądrych i inteligentnych, jest 
ujawnione dzieciom (Mt 11, 25). 
Prawdopodobnie to nasi 
przyjaciele z niepełnosprawnością 
umysłową są najbliżej Jezusa i 
mają najmniej problemu ze 
zrozumieniem Go.  
 

MARYJA JEST MATKĄ SYNA, KTÓRY JEST 

ODRZUCANY I NIEROZUMIANY 
    Podobnie jak rodzicom z 
niepełnosprawnym dzieckiem, 
Maryi musiało być ciężko 
zrozumieć Jezusa. Stawiała czoła 
trudnościom od czasu, gdy Jezus 
był małym dzieckiem. Gdy Józef z 
Maryją odnaleźli Jezusa w 
świątyni, nie mogli zrozumieć 
Jego wytłumaczenia, czemu był 
pomiędzy lekarzami Prawa i co 
tam z nimi robił: „Oni jednak nie 

zrozumieli tego, co im 
powiedział.” (Łk 2, 50). 
 

    Przepowiedzenie Maryi przez 
Symeona: „a Twoją duszę miecz 
przeniknie” może również być 
zastosowane do rodziców w 
Wierze i Świetle (Łk 2, 35). Maryja 
„chowała wiernie wszystkie te 
wspomnienia w swym sercu.” (Łk 
2, 51). Ostatecznie, stoi Ona u 
stóp krzyża, wskazując na wiarę i 
absolutne zaufanie. Podobnie jak 
wielu rodziców w naszych 
wspólnotach… 
 

JAN, WIERNY PRZYJACIEL SYNA, 
RÓWNIEŻ I MATKI 
    Jan był jednym z tych uczniów 
Jezusa, którzy Go nie rozumieli. 
Razem ze swoim bratem, 
Jakubem, zostali zbesztani przez 
Jezusa, gdy poprosili Go o 
przygotowanie miejsca po Jego 
prawicy w królestwie Jego Ojca. 

Hołd dla ojca Josepha Larsena 
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Hołd dla ojca Josepha Larsena 

„Nie wiecie, o co prosicie” (Mk 10, 
38). 
 
    Mimo to, Jezus darzył Jana 
specjalnym miłowaniem. Był on 
jednym z trzech uczniów zawsze 
obecnych podczas najważniej-
szych momentów w publicznym 
życiu Jezusa. To również Jana 
czwarta Ewangelia zwie „tym, 
którego Jezus miłował” i który 
siedział obok Jezusa podczas 
Ostatniej Wieczerzy (J 13, 23). 
 
    Przyjaciel i matka Jezusa są 
połączeni u stóp krzyża. W Dzień 
Zesłania Ducha Świętego Maryja 
wciąż tam będzie, pośród uczniów 
(Dz 1, 14). 
 
    Jak św. Jan, przyjaciele w 
Wierze i Świetle doświadczyli 
trudnych, mrocznych czasów w 
swoich związkach z 
niepełnosprawnymi umysłowo 
przyjaciółmi; ale i oni usłyszeli to 
samo wołanie o przyjaźń i 
lojalność. 
 
    Oni również zostali zaoferowani 
rodzicom swoich przyjaciół, tak 
samo, jak Jan został powierzony 
matce Jezusa. 
 
IKONA 
    Czyż tajemnicą nie jest miłość 
Jezusa oraz Maryja i Jan u stóp 
krzyża, że jesteśmy wezwani, by 
doświadczyć w sercu wspólnoty 
Wiary i Światła? U stóp krzyża, w 
tej godzinie cierpienia, Jezus, 
Maryja i Jan pozostali wierni. 
Mogli jedynie „być tam”, jak my w 
Wierze i Świetle. 
 
    Tych troje ludzi połączonych w 
cierpieniu jest jednością w 
modlitwie – modlitwie bez słów, – 
która jest pełna wiary w Boga. Te 
słowa są w nas, gdy łączymy się z 
Nimi. 

    Dlatego też widzisz małą 
zapaloną świecę pod ikoną. Jest 
to symbol wspólnot Wiary i 
Światła, które pragną czerpać 
inspiracje z tajemnicy 
doświadczonej przez Jezusa, 
Maryję i Jana u stóp krzyża, dla 
całej ludzkości.  
 
    Na górze ikony można 
zaobserwować słońce nadziei 
zwyciężające noc cierpienia. 
Wiara i Światło stara się 
promieniować na cały świat tym 
światłem i tą Wielkanocną 
nadzieją, które sekretnie są 
budzone na krzyżu. 

Ojciec Joseph Larsen 
 

  

Fragment „Fioretti” Ojca Josepha 
Być matką dziecka z upośledzeniem w Hondurasie 
 
Candida musi trzymać Marię, swoją córkę z epilepsją, 
która jest bardzo niespokojna, zamkniętą w pokoju 
„czekającą, aż Bóg przyjdzie i zabierze ją” – inaczej 
mówiąc, dopóki nie umrze. 
Gdyby chciała zdobyć niezbędne lekarstwa dla swojego 
dziecka, musiałaby wstać o trzeciej rano, umyć Marię, 
która potrafi być gwałtowna i jest dużo silniejsza od 
niej, i znaleźć coś odpowiedniego. Potem, musiałaby iść 
na pierwszy autobus, czekać przez wiele godzin w 
kolejce przed szpitalem bez pewności, że dostanie się 
do lekarza lub uzyska potrzebne lekarstwa, które często 
są niedostępne. Ale przede wszystkim, musiałaby radzić 
sobie ze zniecierpliwieniem Marii, jej częstym dziwnym 
zachowaniem, okrutnymi spojrzeniami i kpinami ludzi, 
nieprzyjemnymi wzmiankami lekarzy. Ona nie ma 
energii na to, ani nawet czasu, gdyż ma siedmioro 
innych dzieci, które czekają, by je nakarmić. 
Kiedy Candida poznała Wiarę i Światło, jej życie 
pozostało takie samo, a jednak wszystko uległo zmianie. 
Teraz mogła powiedzieć: „Moje dziecko jest kochane. 
Nie jestem już oceniana. Co najmniej w jedną niedzielę 
w miesiącu słońce świeci dla mnie.” 
 

„Fioretti”, strona 21 
Ilustrowane przez ojca Josepha 
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Radość z witania Jezusa 
 
Wspólnota „Cries of joy” (pol. „Okrzyki radości”) z Gujany Fracuskiej przygotowała troje ze swoich członków do I 
Komunii Świętej, a wśród nich Jerome, który ma ponad 80 lat! Adrien, który ma 24 lata i Marie-Virginia, która ma 25 
lat wspierali go w tym kroku, który był radosnym i wywołującym wiele emocji wydarzeniem, mającym miejsce w 
Paryżu. Wszyscy podzielaliśmy tę radość! Poniżej możecie przeczytać sprawozdanie Solange, przysłane przez 
Stéfanie, koordynatora tej wspólnoty, która jest pełna dynamizmu i witalności! 
 

 

 

 

 

 

 

rzez kilka miesięcy nasz 
kapelan ojciec Daniel 
Catherine ciężko pracował 

by przygotować trzy osoby ze 
„Źródła życia i przyjaźni”, których 
rodzice chcieli by przystąpili oni 
do Sakramentu Eucharystii. Była 
to misja, o której można 
powiedzieć, że jest śmiała, ale do 
wykonania.  
    W niedzielę 16 czerwca, w 
Dzień Ojca (przyp. tłum.: we 
Francji dzień ojca jest zawsze 
obchodzony w trzecią niedzielę 

czerwca) mieliśmy szczęście 
doświadczyć tej wielkiej łaski 
razem z Jerome, Adrien i Marie-
Viginia, wspieranych przez kilkoro 
członków rodzin i przyjaciół 
zaproszonych na tę okazję. 
    Właśnie z tego powodu 
zgromadzenie było wyjątkowo 
duże tego dnia. Msza była pełna 
życia a nawet trochę wzruszająca. 
Na zakończenie swojej homilii 
ojciec Daniel podkreślił, 
podpierając się trzema 
niedzielnymi czytaniami, byśmy 

zastanowili się, w kontekście 
naszej wspólnoty, nad słowami: 
„Nie oceniaj”. 
    Na koniec Mszy przyjmującym 
komunię zostały ofiarowane małe 
prezenty. 
    Mamy nadzieję, że będziemy 
mogli dzielić również inne 
sakramenty w naszej wspólnocie, 
tak byśmy przynosili jeszcze 
więcej owoców. 
 

STÉFANIE AMARANTHE 
Zdjęcia: LAURENT MINFIR

  

P

Relacja z Gujany Francuskiej 

Jérôme Adrien Marie-Virginia 
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OCH ‘Tour The France’ 
 

Od 28 kwietnia, piechurzy, ludzie poruszający się na specjalnych wózkach wraz ze 
swoimi ciągnącymi i pchającymi kompanami uczestniczyli w wielkim Tour The 
France, pokonując dwudziestokilometrowe odcinki trasy, której zakończenie miało 
miejsce 13 października w paryskiej katedrze Notre Dame. Ogromna liczba 
członków Ruchu Wiara i Światło wzięła udział w tej pielgrzymce. 
 

 

Przemieniając świat 
serce po sercu 

 

en fantastyczny i ogromy 
projekt był sposobem na 
świętowanie złotego 

jubileuszu Fundacji OCH: wyjść na 
zewnątrz by spotkać każdego, 
doświadczać spotykania ludzi w 
miejscach tych, do których 
zaprowadzi ciebie twoja ścieżka, 
tak aby odkryć piękno każdego 
niepełnosprawno oraz jego 
wewnętrzne bogactwo. Wszyscy z 
nich mieli tylko jedno pragnienie, 
potrzebę zmiany świata, która 
miała nastąpić w bardzo skromny 
sposób.  
   Spędziłem 2 dni chodząc na 
drogach i ścieżkach Normandii. I 
nawet przepłynąłem Sekwanę 
promem! Więc z pewnością, może 
to świadczyć o bogactwie tej 
przygody. 
   Co do spotkania, byłem 
świadkiem wspaniałych i bardzo 
wzruszających chwil. Burmistrz i 
sekretarz ratusza maleńkiej 
miejscowości liczącej 450 miesz-
kańców wyszli nas przywitać i 
zachęcić do dalszej podróży. 
Spotkałem również kobietę, która 

ogromnie cierpiała, która nigdy 
nie podróżowała dalej niż do 
Paryża w celu odwiedzenia 
Fundacji OCH. Było to dla niej 
ogromne emocjonalne przeżycie 
oglądać nas mijających ją, 
natomiast my widząc jej 
wzruszenie sami byliśmy 
pochłonięci tym uczuciem. 
Opatrzność boska pozwoliła jej, 
aby mogła nas zobaczyć w tym 
momencie. Pięć minut wcześniej 
lub później, nie moglibyśmy się 
spotkać... 
   Powitania, których doświadcza-
liśmy wieczorami lub w czasie 
naszych piknikowych przystanków 
były zawsze niezwykłe: drzwi 
domów kultury, sal parafialnych i 
domów były zawsze szeroko 
otwarte, po to aby nas ugościć, 
skromnie, ale z niezwykłą 
hojnością! Niedogodności podczas 
podróży zawsze były rekom-
pensowane obfitym jedzeniem 
zaoferowanym przez miejscowych 
gospodarzy. 
   W skład grupy wchodziły dwie 
oślice i Fanny, młoda dziewczyna 
w wieku 22 lat, była zachwycona 
faktem, ze może prowadzić 

jednego z nich podczas całej 
podróży! Wyjątkiem była przepra-
wa promem, gdy osiołek uparcie 
odmawiał wejścia na pokład! 
   Byłem dumny i szczęśliwy móc 
uczestniczyć w tym pochodzie, 
móc przejść ten "spacer dumy" 
Używam tego określenia, żeby 
odnieść się do innej pieszej 
podróży opisywanej o wiele 
bardziej intensywnie w 
mediach.... Jednak widzę bardzo 
istotną różnicę między tymi 
dwoma pielgrzymkami: jedną 
zrobiono by powiedzieć: "Popatrz 
na mnie". Drugą by powiedzieć: 
«Przyszedłem cię poznać, patrzeć 
na ciebie i przekazać słowa 
Proroka Izajasza, które doskonale 
podsumowują ten cudowny Tour 
de France:  
"Pan Zastępów przygotuje dla 
wszystkich ludów na tej górze 
ucztę z tłustego mięsa, ucztę z 
wybornych win, z najpożywniej-
szego mięsa, z najwyborniejszych 
win. Zedrze On na tej górze 
zasłonę, zapuszczoną na twarzy 
wszystkich ludów, i całun, który 
okrywał wszystkie narody. Raz na 
zawsze zniszczy śmierć. Wtedy 
Pan otrze łzy z każdego oblicza, 

T

Relacja z Francji 
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odejmie hańbę swego ludu po 
całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I 
powiedzą w owym dniu: <<Oto 
nasz Bóg, Ten, którem zaufaliśmy, 
że nas wybawi; oto Pan, w którym 
złożyliśmy naszą ufność: cieszmy 
się i radujmy z Jego zbawienia!>>” 
(Iz 25, 6-9) 

J.D. 
 

Między Arras i Amiens 
(przyp. tłum.: miejscowości we Francji) 

 

o tylko krótka wiadomość o 
naszym doświadczeniu w 
Święto Wniebowstąpienia 

Pańskiego, wtedy byliśmy między 
Arras i Amiens. Michèle i Antoine, 
koordynatorzy dla Francji 
północnej, którzy byli na 
wakacjach w domu Marii Aurelie, 
spotkali nasz pochód i spędzili 
dzień z nami. 
   Na placu kościelnym, 
spotkaliśmy się z Claire i Julien, 
którzy byli przewodnikami na ten 
dzień. Poznaliśmy także Philippe 
de Lachapelle, który przyjechał z 
żoną, aby wspólnie z nami 
pokonać odcinek 17 kilometrów 
zaplanowany na ten dzien. 
   Michèle przygotował wózek dla 
mnie i joëlette (przyp. tłum. 
jednokołowy wózek terenowy, 
którym manewrują dwie osoby) 
dla Marie-Aurélie. JEDNAK... były 
dwa joëlette. Michaele delikatnie 
przekonał mnie, abym spróbował 
usiąść na jednym z nich... Trudno 
było zdecydować się, przyzwy-
czaić się do tego wózka, czuć się w 
nim pewnie i zdecydowanie, 

trudnym było pozwolić kierowcy, 
aby wykonywał swoja pracę. 
Jednak w delikatny sposób 
zachęcony, usiadłem w wózku. 
    To była wielka lekcja pokory, 
która uświadomiła mi, że nawet 
najmniejszy spośród nas ma 
prawo do szacunku i że na 
wszystko to potrzeba czasu i 
wrażliwości, aby czuć się 
komfortowo.  Na całej trasie, 
nadal otrzymywaliśmy drobne 
upominki: słowa zachęty, kwiat, 
uśmiech, a nawet pożyczony 
szalik, bo w Pikardii nie było 
ciepło... 
    Ogromne podziękowania należą 
się wszystkim tym, którzy 
poświęcili swój czas, aby 
doświadczyć tej podróży- Tour de 
France, oraz dla wszystkich tych, 
którzy nieśli ten cudowny 
komunikat, że bez słabych i 
biednych wśród nas, nasze życie 
nie miałoby sensu.  
  Brawa dla wszystkich tych, 
którzy zorganizowali projekt i to 
się udało! 

Jean-Regis i Andree Boisdron 
Koordynatorzy prowincji Francja 

Centralna 
 

T

Relacja z Francji 

Fundacja OCH: JEDNA MISJA, TRZY CELE 
L’Office chrétien des personnes handicapées została założona 50 lat 
temu przez Marie-Hélène Mathieu. Misja? Służyć ludziom, którzy są 
chorzy, którzy cierpią z powodu niepełnosprawności (jakiejkolwiek). 
Cele fundacji: 

• witanie: w Paryżu i Lourdes: doradcy witają i wspierają 
podopiecznych fundacji.  

• rozświetlanie: poprzez magazyn Światło i Cienie, spotkania i cykle 
wykładów, spotkania rodzinne (dzień matki, dzień pary, dzień braci i 
sióstr…)  

• wsparcie: dzięki dotacjom na projekty we France i za granicą…  
 

90 avenue de Suffren 75015 Paris - T. + 33 1 53 69 44 30 
www.och.fr - www.ombresetlumiere.fr/ 

‘Tour de France’ w liczbach 
 

• 169 dni (28 kwietnia - 13 
października)  

• 3014 przebytych km 

• 4032 piechurów  

Z Céline (sekretariat 
międzynarodowy)  

przy sterach!

Spacer w joëlette z Marie-Hélène 
Mathie (założycielka fundacji OCH 
oraz Wiary i Swiatła) i Bénédicte 
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 niedzielę 13 października 1000 osób zebrało się 
w pobliżu Ogrodu Luksemburskiego na ostatnim 
etapie Tour de France, której uwieńczenie miało 

miejsce w Notre Dame w Paryżu. To był marsz radości i 
szczęścia, były balony i konfetti! 
Ku zdziwieniu wielu turystów, toczący się spektakl z 
udziałem joëlette, wózków inwalidzkich, chodzików, 
żonglerów i akrobatów robił ogromne wrażenie... 
Kulminacją tej wspaniałej uroczystości była Msza 
dziękczynna w katedrze. 
Ta piesza podróż już się zakończyła ale nadal pozwala nam 
zmieniać świat jednym sercem w czasie! 
  

W

Relacja z Francji 

ŚWIĘTOWANIE NA 
DZIEDZI ŃCU PRZED 

KATEDR Ą NOTRE DAME 

 

Album z ‘Tour de 

France’ + DVD 

Można zamówić w 

OCH (we Francji) 

Cena: 15 € 



13 
 

 
 

WEZWANI, ABY PRZYNOSIĆ OWOCE 
 

DZIĘKUJĘ SEKRETARZOWI I SKARBNIKOWI PROWINCJI ZA TEN RAPORT I ZA PRZETŁUMACZENIE KSIĄŻKI „PLUS 
JAMAIS SEULS” NA JĘZYK PORTUGALSKI. DZIĘKUJĘ MARCII ZA JEJ ODDANĄ SŁUŻBĘ DLA WIARY I ŚWIATŁA PRZEZ TE 
OSTATNE CZTERY LATA, I ZA UCZESTNICZENIE W PRZYJĘCIU POWITALNYM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 
CZASIE ŚWIATOWEGO DNIA MŁODZIEŻY W RIO TEGO LATA! DZIĘKI TYM WSZYSTKIM DZIAŁANIOM, WIARA I 
ŚWIATŁO BĘDZIE DALEJ WZRASTAĆ W BRAZYLII. JEST TAM OGROMNY POTENCJAŁ! NA KONIEC PODZIĘKOWANIA I 
POWITANIE DLA ANGELINY! 
 

asze spotkanie prowincji 
Campo Belo było 
wspaniałe. Panowała tam 

atmosfera harmonii, szacunku i 
chęci uczenia się. Sześćdziesięciu 
ośmiu delegatów spotkało się w 
dniach od 30 maja do 2 czerwca, 
w tym samym miejscu, w którym 
odbyło się poprzednie 
zgromadzenie, w mieście 
Contagem, w stanie Minas Gerais, 
które leży w centrum w stosunku 
do naszych 22 wspólnot. Temat 
był taki sam jak naszego 
międzynarodowego spotkania w 
Leeds: „Wezwani, aby przynosić 
owoce”. 

    W czwartek spojrzeliśmy wstecz 
na minione cztery lata i 
pomyśleliśmy o przyszłych 
wyzwaniach czekających naszą 
prowincję. Tego wieczoru 
słuchaliśmy Słowa Bożego, a 
później uczestniczyliśmy w 
procesji, aby uczcić Najświętszy 
Sakrament. Następnie 
rozmawialiśmy o książce Marie-
Hélène „No longer alone” („Nigdy 
więcej sami”), do przeczytania 
której delegaci zostali zaproszeni 
przed zgromadzeniem. 

    W piątek, przed Mszą, w 
grupach omawialiśmy tożsamość i 
misję Wiary i Światła. Każdy 
uczestnik wybrał sobie jeden 
warsztat, w którym miał brać 
udział: 
a) Jak powinniśmy lepiej 
wykorzystywać plan działania? 
b) Towarzyszenie. 
c) Analiza trudnych przypadków w 
życiu teoretycznych wspólnot. 

    Następnie uczestniczyliśmy w 
obrzędzie umywania nóg. Tego 

wieczoru mieliśmy uroczystość 
przebaczenia i światła, taką jak 
przeżywaliśmy w czasie Rady 
Koordynatorów w Lourdes w 2011 
roku i podczas pielgrzymki do 
Fatimy w 2012 roku. Niektórzy 
kontynuowali wieczorne 
świętowanie i wspólnie śpiewali, 
rozmawiali i radowali się. Ten 
wieczór był bardzo wesoły. 

    W sobotę, po pantomimie, w 
której przedstawiono fragment 
Ewangelii o cudownym połowie 
ryb, Maria-Silvia poprosiła nas o 
refleksję na temat priorytetów dla 
prowincji:  szkoleń, komunikacji, 
solidarności... Po południu 
wybieraliśmy nowego Koordyna-
tora Prowincji. Angelina, która 
została wybrana do pełnienia tej 
funkcji, poprosiła wszystkich wice-
koordynatorów, których mandaty 
wygasały, żeby pozostali na 
kolejną kadencję.  

    Po podziękowaniach Marcii i jej 
rady, mieliśmy fiestę, która była 

fantastyczna. Prawie wszyscy 
przyszli w kostiumach. 
Tańczylismy, śpiewaliśmy i 
jedliśmy do syta. 

    W niedzielę, po porannej 
modlitwie, wygłosiłam prelekcję 
na temat naszych finansów, a 
Marci opowiedziała o Światowym 
Dniu Młodych w Rio w 2013 roku. 

    Po tym jak zostaliśmy wysłani 
na misję, powróciliśmy 
szczęśliwie, aby spędzić te 
niezapomniane dni razem. Nasze 
zgromadzenie naprawdę było 
wspaniałe! 

Marcela Lamonica Rego 

N

Relacja z Francji 

Piękna fiesta

Angelina i Maria-Silvia 
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Nowa rada prowincji, od lewej do prawej: Normand Veillette (wicekoordynator), Denise 
Labelle (sekretarz), Father Pierre Desroches (kapelan prowincji), Hélène (koordynator 

prowincji), Guy Dumas (skarbnik), Suzanne Bélisle (wicekoordynator), Yves-Pa 

 
 

 

PRZYGODA NADAL TRWA 
 

Stu członków prowincji Kanada Wschodnia, którzy reprezentowali 25 z 26 naszych Wspólnot, brało udział we 
wspaniałym spotkaniu prowincji 13go, 14go oraz 15go września 2013 roku. Jak zawsze, było bardzo emocjonująco. 
Fred Seagren jako nasz Wicekoordynator Międzynarodowy, który rozpoczął kolejny rok w Stowarzyszeniu Wiary i 
Światła, przewodniczył rozeznaniu przed wyborami odpowiedniego kandydata na Koordynatora Prowincji. 
 
 

ise Thériault, pełniąca 
funkcję Koordynatora 
Prowincji przez cztery lata 

(2009 - 2013), zdecydowała się 
nie odnawiać swojego mandatu z 
powodów osobistych.  
W tym miejscu przyszedł czas na 
wspomnienie o niejednym 
wspaniałym osiągnięciu jej 
zespołu w trakcie tego okresu: 
 

• 2010 – Formacja w Ciney, w 
Belgii (4 przedstawicieli) 

• 2011 – zaangażowanie w 
przygotowanie świętowania 
40-lecia w Lourdes  

• 2011 – Organizacja pielgrzymki 
do Lourdes (109 uczestników) 

• 2012 – Pielgrzymka do Ste-
Anne-de-Beaupré (272 
uczestników), również z 
Prowincją z Rhône Azur 

• 2013 – Planowanie Rekolekcji 
w Trosly z Jean Vanier (38 
uczestników) 

• 2013 – Uczestnictwo w 
międzynarodowym spotkaniu 
w Leeds (4 uczestników) 

 
    Hélène Anctil zgodziła się na 
zostać Koordynatorem Prowincji 
przez kolejne 4 lata, co spotkało 
się z dużym entuzjazmem. A oto 
podsumowanie jej dotychczas-
sowych dokonań w Wierze 
Świetle. 
 
    Hélène mieszka w mieście 
Qubec. Jest byłym duszpasterzem 
i misjonarzem. Była i jest również 
bardzo zaangażowana we 
wspólnotę L’Arche, jak również 

jest jednym z założycieli Wiary i 
Światła w Quebec’u. W latach 
1985 – 1987, jako były 
Koordynator Prowincji, była 
przyjacielem we wspólnocie 
„Żeglujący Statek”. Już wtedy, 
dzięki wielu umiejętnościom i 
szerokich kompetencjach poma-
gała w budowaniu stowarzyszenia 
jako całości oraz liderom Wiary i 
Światła w rozwijaniu ich 
poszczególnych ról. 
 
    Podczas zebrania ustaliliśmy 5 
priorytetów na lata 2013 – 2017: 
utworzenie strategii do 
zachęcenia młodych ludzi do 
działania; pomoc w upewnieniu 

się, że jesteśmy otwarci na 
innych; zachęcanie do brania 
udziału w formacjach; rozwijanie 
komunikacji oraz polepszanie 
relacji z L’Arche. Nasz nowy 
Koordynator może liczyć na pełne 
wsparcie Rady Prowincji i 
wszystkich jej członków. 
 
    Chciałabym skorzystać z okazji i 
szczerze podziękować tym dwóm 
wielkim damom(grandes dames): 
Lise za wspaniałą pracę oraz 
Helene za zgodzenie się na 
pełnienie tej roli. Przyszłość Wiary 
i Światła wygląda jasno. 
 

SUZANNE BÉLISLE 

L

Relacja z Kanady 

Fred Seagren i Henri Major Hélène Anctil Lise Thériault 
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Jean Vanier otrzymał nagrodę "Pacem in Terris" (pol. Pokój na Ziemi) 

 

POMIMO OGROMNEGO UPAŁU, W NIEDZIELĘ 7 LIPCA MIAŁO MIEJSCE RZADKIE WYDARZENIE, W CZASIE KTÓREGO 
TROSLY POPISAŁO SIĘ NAJBARDZIEJ UROCZYSTĄ ATMOSFERĄ. TEGO DNIA, JEAN VANIER OTRZYMAŁ, Z WIELKIMI 
HONORAMI, NAGRODĘ "PACEM IN TERRRIS" (POKÓJ NA ZIEMI). 
 

 
Jean Vanier z biskupem Amos i Barbarą Arland-Fye 

 

okój "Hosanna" był już zatłoczony o godzinie 
15:30, kiedy wszyscy przybyli na ostatnie próby! 
Następnie, tuż przed 16:00 Jean Vanier przybył 

wraz z Jego Świątobliwością Martinem J. Amosem, 
biskupem Davenport, Iowa, oraz Barbarą Arland-Fye, 
redaktorem naczelnym diecezjalnego magazynu "The 
Catholic Messenger". Gdy wszyscy zajęli swoje miejsca 
mogła rozpocząć się oficjalna ceremonia. Kiedy mówię 
"oficjalna ceremonia", to mam na myśli "oficjalną" w 
stylu L'Arche lub Wiary i Światła! 
    Miały miejsce trzy przemówienia, jedno przez bp. 
Amosa, który wyjaśnił czym jest nagroda "Pacem in 
Terris". Została ona stworzona w 1964 przez Katolicką 
Międzyrasową Radę Davenport, w jeden rok po 
publikacji encykliki papieża Jana XXIII, by uhonorować 
osoby pracujące na rzecz pokoju i sprawiedliwości. 
Powiedział, że zwykle nagrodzeni musieli podróżować 
do Davenport by odebrać nagrodę, ale w tym roku 
nagroda po raz pierwszy wyjechała ze Stanów 
Zjednoczonych! Zakończył cytatem jednego ze swoich 
poprzedników: "To nie my honorujemy ich, ale to oni, 
którzy honorują nas!". 

    Następnie pani Barbara Arland-Fye wyjaśniła 
powody wręczenia nagrody Jean'owi. Potem winien był 
nastąpić moment oficjalnego wręczenia nagrody przez 
bp. Amos'a... ale nagle uświadomił on sobie, że 
zostawił ją w "La Ferme" (przyp. tłum: centrum 
duchowości Arki)! Zostało mu delikatnie wytknięte, że 
to całkiem zrozumiałe, skoro uroczystość ma miejsce w 
Trosly! Nie otrzymawszy nagrody, Jean Vanier 
wypowiedział kilka słów podziękowania dla biskupa 
Amos'a. Mówił o nagrodzie z wielką skromnością: 
"Kiedy mówisz, że honorujesz mnie tą nagrodą, to nie 
mnie honorujesz, ale wszystkich niepełnosprawnych, 
wszyscy, którzy żyją w domach L'Arche w Belfaście lub 
w Betlejem, są uhonorowani. Kiedy wspominasz 
wszystkich ludzi, którzy już otrzymali tą prestiżową 
nagrodę, i dodajesz, że sześcioro z nich również 
otrzymało Pokojową Nagrodę Nobla, jestem zmuszony 
powiedzieć: dlaczego przyszedłeś szukać kogoś takiego 
jak ja? Nie jestem założycielem ja jedynie zacząłem coś, 
co przekroczyło mnie samego. Wszyscy jesteśmy 
częścią wspólnoty ludzi, którzy są trochę szaleni, którzy 
dobrze jedzą, dobrze piją, którzy często lubią 
imprezować, często śpiewają bardzo głośno fałszując! 
Oni się modlą, być może nie tak długo jak inni, ale 
modlą się mimo wszystko, i słuchają słów Św. Pawła, 
który mówi: "ci, którzy są słabi i szaleni w tym świecie, 
oni są tymi, których Bóg wybrał by zawstydzić 
mądrych".  
    Między tym wszystkim była cicha modlitwa, pieśni, i 
wszystko zakończyło się gigantycznym farandole 
(przyp. tłum: antyczny taniec pochodzący z Prowansji)! 
Nie mogłam uczestniczyć w pozostałej części, w 
szczególności we Mszy Świętej, podczas której Jean w 
końcu otrzymał swoją nagrodę. 

Béatrice G.

P

Relacja z Trosly 

    Członkowie L'Arche zaprezentowali pantomimę: 
Bóg jest smutny, ponieważ ludzie są tak zajęci 
swoim życiem na ziemi, że o Nim zapomnieli. 
Aniołowie zasugerowali różne miejsca, gdzie Bóg 
może się udać, by spotkać człowieka. Ostatecznie 
Bóg decyduje się spotkać z nimi udając się do ich 
serc. Na koniec pantomimy, aniołowie rozdali 
drewniane serca wszystkim widzom, na pamiątkę 
tej uroczystości. Na każdym sercu były wyryte 
słowa: “Pacem in Terris, 7 lipca 2013."   
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Historia miłosna w Mali 
Dane Boudault podróżuje do Mali parę razy w roku, gdzie zakłada małą drużynę, składającą się z: Emmanueli 
(studentki pielęgniarstwa), Amedele (nauczycielki), Michel (dyrektora szkoły), Seydou, Abdoul (młodego lekarza z 
Banakoro), Houdou i Hamalla (liderów stowarzyszenia), dwóch duchowych doradców – Imam i Marc (kleryk). Ich 
celem jest zapewnienie moralnego wsparcia rodzinom z upośledzonymi dziećmi oraz zachęcanie do wzajemnego 
wsparcia ich rodzin. Dane pomagała również w założeniu stowarzyszenia „Viva-San Mali”, jest członkinią Wspólnoty 
Wiary i Światła „Notre Dame de L’Arc en Ciel” na przedmieściach Paryża. Dane pomaga w podsumowaniu historii 25 
lat. 

 

ieszkałam w Mali przez cztery lata, pracując 
jako wolontariusz 25 lat temu. Pewnego 
listopadowego dnia 1990 roku, wręczono mi 

dziecko, której matka umarła podczas porodu. Według 
słów miejscowego szamana, dziecko to miało diabla w 
oku, ponieważ było „odpowiedzialne” za śmierć swojej 
matki, oznaczało, że nie mogło zostać w wiosce (oko 
diabła jest „zaraźliwe”). Ojciec dziecka umieścił malca 
w bagażniku swojego roweru i jechał przez 30 
kilometrów, zostawiając wzgórza wioski niedaleko 
granicy z Gwineą za sobą,. Po przyjeździe do Bamako, 
błąkał się z dzieckiem przez 2 dni. 

    Jakim cudem ojciec powierzył mi swoje dziecko? Nie 
wiem.  Zauważyłam dysmorfię twarzy od razu… 
Zakochałam się od pierwszego wejrzenia w tym 
dwukilowym dziecku, które nie ruszało się czy płakało. 
Pierwsze jego badanie wykazało, że po 3,4-dniowej 
podróży w bagażniku rowerowym bez jedzenia, 
dopiero co narodzony Luc cierpi na hiperglikemię, co 
oznacza, że jego komórki mózgowe zostały zniszczone. 
Luc został ze mną do mojego powrotu do Francji. 
Potem, na życzenie ojca Luca, przyjeżdża do Francji 
parę miesięcy po moim powrocie z wolontariatu a my 
mogliśmy go adoptować parę lat później. 

    Od tamtego czasu była to dla nas prawdziwa historia 
miłosna do Luca i do kraju Jego urodzenia. Możecie 
zapoznać się ze stroną Viva San Mali 
(http://www.vivasanmali.com/reglesethiqueindex.html
). Mój mąż Bob jest Prezydentem organizacji, więc 
może naprowadzać nas na odpowiednią ścieżkę aby 
upewnić się, że Luc otrzymał właściwą pomoc. Tak, to 
prawda, że dzieci z upośledzeniami są dla nas źródłem 
zmartwień, ale dzięki nim otrzymujemy wielkie 
błogosławieństwo, ponieważ stajemy się lepszymi 
ludźmi, zwracamy większą uwagę na innych ludzi. 

    Przez parę lat SAN opiekował się Dri, młodym 
mężczyzną z fizycznym i umysłowym upośledzeniem. 
Inne upośledzone dzieci również znalazły tu opiekę: 
zarówno dziecko z zespołem Downa, które teraz jest 4-
letnie, jak i wiele dzieci z epilepsją. Od początku – 4 

lata temu, zdecydowaliśmy, że szkoła VIVA SAN będzie 
respektowała Deklarację Praw Dziecka i że będzie 
otwarta dla dzieci z upośledzeniami. Obecnie w naszej 
szkole dzieci jest około 15-tu, ale wyznaczyliśmy sobie 
zadanie przystosować ją dla dzieci z innymi 
upośledzeniami: dzieci głuchych, dzieci ze słabym 
wzrokiem, ze stanem psychotycznym, epilepsją, czy też 
z trudnościami w uczeniu się ze względu na 
niedożywienie podczas pierwszych 3 lat życia. Nie 
wymagamy, by dzieci musiały się dostosowywać do 
warunków panujących w szkole, to nauczyciele i szkoła 
powinna się przystosować do dzieci. To podejście 
naprawdę działa! Przekonaliśmy do tego instruktora 
akademickiego, ministrów edukacji, burmistrza oraz 
rodziców. Można zaobserwować autentyczne 
zachwycenie dzieci, gdy idą do szkoły, co demonstrują 
w obrębie swoich grup. To jedyna tak dobrze 
medycznie wyposażona szkoła w Mali.  

    W styczniu przyjaciel Mali, który jest ojcem 3 letniej 
dziewczynki z wieloma upośledzeniami, będących 
efektem ciężkiego porodu, powiedział do mnie „Moja 
córka – nie wierzę, że jest człowiekiem”…. – od tego 

M

Świadectwo 

Luc i Bob, jego tata 
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momentu te słowa ciągle „chodziły” mi po głowie i nie 
dawały mi spokoju… Po powrocie wciąż nie mogłam się 
uwolnić od tego jednego zdania. Skontaktowałam się 
więc ze wspólnotą Wiarą i Światłem oraz z 
Międzynarodowym Sekretariatem. Moją rozmowę 
odebrała Celine Doudelle, i już byłam z powrotem w 
Mali w czerwcu. Moja drużyna powiedziała: „Jedźmy 
więc, naładujmy się pozytywną energią”. 

    I proszę, całkiem prosta historia, gdy raz pozwolisz 
Duchowi Świętemu odetchnąć, ale raczej zaskakująca. 
Wczoraj rozmawiałam przez z Emmanuelem, który jest 
jednym z członów zespołu. Powiedział: „Nie wiem jak 
to przyjmiesz, nie mówiłem ci tego wcześniej – faktem 
jest, że ja również opiekuję się małą dziewczynką, ma 9 
lat, nie może chodzić i ma problemy psychologiczne i … 
zająłem się też innymi dziećmi.” Odpowiedziałam: „Nie 
jestem zła, tak naprawdę jestem szczęśliwa z powodu 
tego, co mi powiedziałeś. Ile dzieci będzie więc na 
początku listopada?”. „Nie wiem, ale myślę, że całkiem 
pokaźna liczba.” 

    Nasza dewiza to okazywanie tym dzieciom 
wrażliwości i współczucia, być pod ręką zawsze kiedy 
oni i ich rodziny nas potrzebują, oferować konkretną 
pomoc gdy możemy, poprzez na przykład kupowanie 
leków na epilepsję, częste spotykanie się z rodzinami, 
chronienie młodych kobiet (w Mali istnieje 
przekonanie, że mężczyzna, który ma kontakt płciowy z 
niepełnosprawną kobietą jest bardziej męski), 
znajdować rodziny goszczące dzieci, które rodzin nie 
mają… 

    Jesteśmy szczęśliwi, że wspiera nas Stowarzyszenie 
VIVA SAN MALI, w którym to mój mąż jest 
Prezydentem. Niemniej jednak stowarzyszenie jest 
świeckie i bezwyznaniowe, co ma zapisane w 
regulaminie, więc muszę go szanować. Więc…Wiara i 
Światło trenuje nas i pomaga z duchową pomocą. Ale 
to jeszcze nie praca Ducha(niektórzy by powiedzieli, że 
to wszystko dzieje się przez przypadek); zaproszono 
nas do bezwyznaniowego stowarzyszenia Tęcza z 

Lukiem 3 lata temu. To nadal jak miłość od pierwszego 
wejrzenia, którą staram się wytłumaczyć racjonalnie. 
    Mali jest w 95 procentach krajem zamieszkanym 
przez Muzułman lub animistów, a Chrześcijanie 
stanowią tu 5 procent. Oczywiście nie chodzi mi tu o 
porównanie z wiarą naszych Muzułmańskich przyjaciół, 
a o połączenie naszych silnych stron. Kleryk Imam ze 
starej wioski jest wspaniałym przyjacielem. Naprawdę 
pomógł mi w pierwszych krokach w czerwcu 2013 roku 
i pobłogosławił, kiedy „zdobyłam się na ten krok”. Jest 
głęboko zaangażowany w ten projekt i poszerza 
świadomość wśród ludzi z lokalnej społeczności 
poprzez poranne Msze w meczecie. Również Marc, 
który pracuje w szkole powiedział: „Dobrze, zgadzam 
się”. 

    Więc taka jest nasza historia od listopada 1990 roku. 
Naprawdę wierzę, że można postępować zgodnie ze 
swoją wiarą bez niepotrzebnego rozgłosu i poklasku 
innych. Ja zawsze noszę na szyi gołębicę, jako symbol 
Ducha. Kiedy ludzie pytają mnie o „tego ptaka”, 
wyjaśniam im bardzo prosto. W niedzielę, na spotkaniu 
wspólnoty, Genevieve powiedziała: „ładny jest ten 
mały ptaszek, co to jest?”. Po krótkim wyjaśnieniu, 
dałam go jej. W odpowiedzi Genevieve powiedziała: „A 
więc, codziennie będę się za ciebie modlić”. I właśnie 
po istnieje jest Wiara i Światło! 

    Moi muzułmańscy przyjaciele, którzy mieszkają w 
Centrum VIVA SAN wiedzą, że wieczorami 3 lub 4 
„Cathos” z zespołu spotyka się, by się pomodlić. Bardzo 
szanują moją wiarę. Ja również szanuję ich wiarę i 
często wymieniamy spostrzeżenia.  
    Nie musimy wymyślać wszystkiego od początku. 
Mam fantastyczne prace od Wiary i Światła, które będę 
przekazywać dalej zarówno mojej drużynie jak i 
muzułmańskim przyjaciołom. Mamy również „Tęczę”, 
która trwa przy nas. To oznacza, że w Mali odnajdziemy 
naszą ścieżkę razem, i w imię Chrystusa, czy Allaha czy 
własnego „ideału” (w tym przypadku mam na myśli 
mojego męża i Abdula) możemy być z dziećmi i ich 
rodzinami. 

Dane Boudault 

Niewidoma mama Tinemy i Mamadou, 
która potrzebuje tak wiele wsparcia 

Dane i Lala 

Świadectwo 

Niewidoma mama Tinemy i 
Mamadou, która potrzebuje tak 

wiele wsparcia 
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Niektóre owoce już są dojrzałe w Libanie 
odczas spotkania międzynarodowego w lipcu w Leeds, zostaliśmy zaproszeni do niesienia owoców! Niektórzy 
ludzie nie wahali się we wzięciu paru pięknych owoców! Pod koniec sierpnia 2012 prowincja ILA Trinity (Iran, 
Północno-Zachodni Liban, Armenia) zorganizowała wspaniałą pielgrzymkę na północnych nizinach Bekaa, 

gdzie jakiś czas temu była wspólnota Wiary i Światła; udało im się podczas niej odnowić pewne zerwane relacje… 
Każdy pielgrzym był prawdziwym posłańcem radości i został zaproszony na posiłek z rodziną z wioski, a duch Wiary i 
Światła rozpostarł się nad tym regionem! Teraz wspólnota powstała na nowo! Nie chcąc spocząć na laurach, grupa 
wyruszyła do następnej wioski w regionie, gdzie wcześniej nie było żadnej wspólnoty… A teraz kolejna nowa 
wspólnota jest w trakcie powstawania! 
 
    Pierwszy kontakt 
    19 maja, 10 miesięcy po pielgrzymce prowincji ILA 
Trinity do regionu Deir El Ahmarin Północna Bekaa, 
mała grupa, składająca się z paru wspólnot, 
zorganizowała ponowne spotkanie z Siostrami Krzyża w 
Chlifie, regionie sąsiadującym z Deir El Ahmarin, mając 
na celu utrzymanie kontaktu z żyjącymi tam ludźmi, 
którzy powitali nas w zeszłym roku, a także chcąc 
założyć nową wspólnotę. 
 

 
 
    Każdy punkt programu został przygotowany przez 
wspólnotę, i był całkiem różnorodny. Dzień rozpoczął 
się krótką prezentacją Wiary i Światła - mając na 
uwadze ludzi, którzy byli tam po raz pierwszy – po 
czym podzieliliśmy się na wiele grup, abyśmy mogli 
poznać się lepiej. 
 
    Wspaniała, radosna atmosfera 
    Była tam taka gra pomagająca nam poznać się 
nawzajem. Każda grupa przedstawiła się na swój 
sposób i wedle talentów jej członków – używając 
piosenek, tańca, zagadek, gier… Stworzyło to 
wspaniałą, radosną atmosferę koleżeństwa, 
entuzjazmu i śmiechu. Potem został zapodany temat 
odnoszący się do przeszkód lub lęków, którym człowiek 

mógłby musieć stawić czoła przed zaangażowaniem się 
we wspólnotę Wiary i Światła. Należy do nich trudność 
w komunikowaniu się z innymi i zrozumienie ich, 
postawa i osądzanie przez pozostałych ludzi, 
akceptacja inności oraz strach przed zobowiązaniem… 
 
    Potem mieliśmy obiad i 
trochę czasu na relaks. 
Następnie czekał nas 
fizyczny wysiłek. Każda 
grupa musiała odgadnąć 
różne czasy Wiary i Światła 
(modlitwa, dzielenie, 
towarzyszenie, święto-
wanie i świadectwo) 
poprzez obrazy, które 
musieliśmy pomalować i 
wyjaśnić.  
 
    Pielgrzymka przynosi owoce 
    Następnie wzięliśmy udział we Mszy Zesłania Ducha 
Świętego, prowadzonej przez Ojca Hanna Khadra, który 
spędził z nami cały dzień. Na początku Mszy matka 
młodej dziewczyny z upośledzeniem opowiedziała 
swoją historię, wyjaśniając rolę, którą odegrała Wiara i 
Światło, nie tylko w rozkwicie jej niepełnosprawnej 
córki, ale i całej jej rodziny. Ojciec Khadra powiedział 
parę słów powitania Wiary i Światła i zapewnił, że 
dołoży wszelkich starań, by nowa wspólnota była 
ciepło przyjęta i wspomagana. Pod koniec mszy każdy 
przykleił okrągły kawałek karty ze swoim imieniem do 
łódki, która będzie cały czas wypełniana przez 
oczekującą na powstanie nową wspólnotę. 
 
    Dzień zakończył się w atmosferze świętowania. Dało 
się wyczytać radość na twarzach wszystkich, co 
zdecydowanie przekonało nas, że pielgrzymka, która 
rozpoczęła się w zeszłym roku, jeszcze się nie 
zakończyła; trwa dalej i owocuje. Wspólnota w Deir El 
Ahmar się rodzi! 

Layla

P

Świadectwo 

Z Siostrami Uczennicami Krzyża i ojcem Antonim 
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Witaj Biskupie Patryku! 
 

 połowie lipca otrzymałem wiadomość z 
sekretariatu biura do spraw Wspólnoty 
Anglikańskiej, przy Arcybiskupie Canterbury, 

dokładnie od Pastora Joanny Udal. Poinformowała nas, 
że ojciec Patrick Rooke, biskup irlandzkiego kościoła w 
Tuam, Killala i Achonry, został wybrany jako delegat dla 
Wiary i Światła, oraz że jest gotowy aby dołączyć do 
nas na spotkanie w Leeds.   
Ojciec John Parker, poprzedni delegat, potwierdził że 
przechodzi na emeryturę i że jest zachwycony 
wyborem swojego następcy, szczególnie że on już 
pokazał wielki entuzjazm do prowadzenia swojej nowej 
misji! 
 
W poniedziałek 22 lipca, Biskup Patryk przybył do 
Leeds i zajadł z nami obiad, przedstawiliśmy się sobie i 
szybko odkryliśmy że oboje jesteśmy rodzicami córek z 
zespołem Downa: moja Julia i jego Susanna są 
praktycznie w tym samym wieku! Susanna była 
członkiem Wiary i Światła jeszcze zanim jej ojciec został 
mianowany biskupem i musiał się przeprowadzić. 
 
Biskup Patryk został z nami do czwartku i wydawał się 
być osobą bardzo szczęśliwą że mógł tu być i to uczucie 
było oczywiście odwzajemnione! Jego duża otwartość, 
zachęcająca aura i uśmiech zapewnił że poznał się on z 
wieloma osobami tam w Leeds. Odczytał nam list od 
przewielebnego Justina Welby, Arcybiskupa Canterbury 
(szczegóły w „Żagle na maszt! Specjalne wydanie z 
Leeds) 
 

 
Biskup uczestniczył w 
obrzędzie obmywania 
stóp, wygłosił bardzo 
wzruszającą homilie. 
Osobiście obmywał stopy 
co okazało się dla niego 
bardzo poruszające. 
 
 
 
 
 

Dziękujemy Biskupie Patryku oraz witamy!! 
 

GdC 

W

Ekumenizm 

 

 
 

Byłem w Leeds 
 

Hałas, kolor, uwielbienie, pieśń i międzynarodowe 
smaki języka i kultury, które miały miejsce zostaną 
zapamiętane. 
Wiara i Światło naprawdę jest wspólnotą wspólnot i 
Ci, którzy niosą odpowiedzialność w centrali, w 
prowincjach czy na szczeblach wspólnot pracują 
wytrwale aby umożliwić ludziom z problemami 
uczenia się aby uczuli się doceniani jako ludzie 
którymi przecież są. Oni w zamian pozwalają 
ludziom, którzy z nimi pracują i się z nimi spotykają, 
aby zobaczyli miłość Boga uwiecznioną w i poprzez 
ich miłość, radość, słabość i prostotę. 
Mimo iż zdominowana przez Rzymski Katolicyzm, 
Wiara i Światło jest ruchem ekumenicznym to był 
to wielki zaszczyt móc przekazać pozdrowienia od 
Arcybiskupa Canterbury i reprezentować 
Wspólnotę Anglikańską na uniwersytecie Trójcy 
Świętej w Leeds w czasie spotkania międzynaro-
dowego oraz generalnego zgromadzenia Wiary i 
Światła. Zostałem gorąco przyjęty i poznałem wielu 
wspaniałych ludzi, którzy są oddani ruchowi oraz 
ludzi, dla których Wiara i Światło istnieje. 
 

+Patryk Rooke   

Biskup Patrick Rooke, jego żona Alison, Oliver, jego zięć, 
Emily i Susanna, jego córki i Nicholas, jego syn. 
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Michel w Bożym Sercu 
Po długiej walce z chorobą, MICHEL TABBAGH powrócił do Ojca, tego Ojca, o którym napisane jest w przypowieści: 
„Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; 
wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go.” (Łk 15, 20). 
To jest hołd oddany Michealowi w imieniu nas wszystkich: 
 

rogi Michaelu, po tej 
pięknej uroczystości, 
uroczystości pełnej 

nadziei, to już nie jest 
Koordynator Międzynarodowy 
zwracający do Koordynatora 
Prowincji „Paris et le Levant”. Nie, 
teraz to już tylko tata Julie, „papa 
Julie” jak nazywają mnie w Afryce, 
który przyszedł do taty Hélène. 
Obaj wiemy jak Wiara i Światło 
może pomóc ojcom dzieci z 
niepełnosprawnością: przyjście na 
świat dziecka, które jest inne 
twoje życie przewraca się do góry 
nogami i zmienia się całkowicie, 
tak jak się to stało w moim 
przypadku. 
 
    Jestem przekonany, że Julie i 
Hélène powstrzymały nas przed 
staniem się mężczyznami bez 
smaku, wprowadziły nas we 
wspaniały świat, świat Wiary i 
Światła, ten kraj odkryty dla nas 
przez dwoje wspaniałych 
poszukiwaczy przygód: Jeana 
Vanier and Marie-Hélène 
Mathieu! Oh, jest to teren, na 
który nie możesz wejść bez 
wylania wielu łez, ale ludzie, 
których tam poznajemy 
pozostawiają po sobie ślad i 
trwają przy tobie. Zbyt mało jest 
nas, ojców, w naszych 
wspólnotach, liczę na twoje 
modlitwy by pozyskać dla nas 
wsparcie z pomocą św. Józefa, 
naszego świętego patrona.  
 
    Niesłabnące oddanie 
    Twoje oddanie dla Wiary i 
Światła było nieskazitelne. Zawsze 

dawałeś z siebie wszystko, takie 
było twoje pragnienie by inni 
poznali ten piękny ruch, który cię 
przemienił. Twoja zdolność 
prowadzenia innych twoim 
śladem, z wymaganiami, ale 
wymaganiami pełnymi cierpliwo-
ści,  z twoją wolą, ale wolą pełną 
łagodności, z twoim rygorem, 
który często był elastycznym 
rygorem, pozwoliły nam na 
podjęcie wielu ważnych dla Wiary 
i Światła wydarzeń. W ten sposób 
paczka przyjaciół, pełnych dobrej 
woli, mobilizowała się wzajemnie 
przy tobie i gwarantowała sukces 
wszystkich ważnych momentów: 
pielgrzymek, Święta Światła i 
wielu innych… Zawsze czułem się 
poruszony Twoją osobowością, a 
Twoja miłość dla Hélène 

sprawiała, że czasem potrafiłeś 
robić niewyobrażalne rzeczy… 
Szczególnie wspominam Zgroma-
dzenie Prowincji z 2009 roku, 
podczas którego ze swego łóżka 
szpitalnego… przyjąłeś odpowie-
dzialność za przewodzenie 
prowincji!  I podczas tych czterech 
lat dużo przewodziłeś! Dwie 
wielkie pielgrzymki, jedna do 
Lourdes na Wielkanoc 2011, w 
której wzięło udział ponad 1500 
pielgrzymów z Francji, Kanady i 
Portugalii oraz druga, którą 
połączyłeś z pielgrzymką naszych 
przyjaciół ze Szwajcarii do Saint 
Maurice, w której wzięło udział 
100 osób z Twojej prowincji; a 
tego roku wielkie Święto Światła 
w Bazylice Saint Denis, gdzie, 
pomimo zimna, było wielu z nas. 

D

Świadectwo 

Biskup Jacques Perrier (Emerytowany biskup Tarbes i Lourdes) i Michel, 
Lourdes Wielkanoc 2011 
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    Mała dziewczynka nadziei 
    Wciąż wzbudza we mnie 
emocje wspomnienie jak kilka 
tygodni wcześniej, 17 grudnia 
2012, wysłałeś mi wiadomość w 
podziękowaniu za moje życzenia 
świąteczne, które właśnie 
otrzymałeś i których tematem 
była nadzieja: 
„Dziękuję za Twój list, przyniósł 
nam on radość i nadzieję. Bardzo 

spodobał mi się poemat Péguy, 
ponieważ jestem właśnie w 
trudnej sytuacji… Z tego co wiem 
ludzka medycyna osiągnęła już 
kres swoich możliwości i 
pozostaje mi już tylko zawierzyć 
się Bożej łasce, co staram się 
robić… Podczas gdy przekazuję Ci 
te złe wieści ponownie deklaruję 
swoją przyjaźń i, jak dotąd, moim 
pragnieniem jest by kontynuować 
swoją drogę w Wierze i Świetle. 
To pragnienie sprawiło, że 2 
lutego mogłeś być z nami w Saint 
Denis i zaledwie miesiąc temu 
odwołałeś swój udział w 
spotkaniu międzynarodowym w 
Leeds, zaplanowanym na koniec 
lipca.  
 
    Budować na skale 
    Michael, wielokrotnie 
słyszałem, że jesteś filarem Wiary 
i Światła! I jest to prawdą, 
ponieważ filar zbudowany jest na 
skale i sięga nieba by podtrzymać 
struktury i który opuszcza rozległe 

przestrzenie, które wypełniają 
wnętrza takich jak Bazylika w 
Saint Denis. W Średniowieczu żyli 
ludzie, którzy budowali katedry, 
te ogromne budowle skąpane 
były w świetle. Myślę, że Wiara i 
Światło jest pewnego rodzaju 
katedrą dzisiejszych czasów: 
musimy być tak zwariowani i 
entuzjastyczni jak ci, którzy 
dawniej budowali katedry, 
musimy mieć taką samą wiarę by 
promieniała miłość Chrystusa do 
tych najmniejszych spośród nas, 
do tych, których On wybrał, aby 
wprawiali w zakłopotanie 
mądrych i uczonych. 
 
    Z Tobą, jako filarem, światło, 
które promieniuje od Hélène 
będzie trwać przez długi czas, 
możesz być tego pewien! 
 

GdC 

Międzynarodowa Agenda na 4-ty kwartał 2013 
 

• 5 października: Zgromadzenie prowincji “Egipt 
Centralny”, Minya  

• 11-13 października: Zgromadzenie prowincji “Polska 
Centralno-wschodnia”, Kanie Helenowskie  

• 12-13 października: Spotkanie Rady Prowincji ‘Kolory 
Azji” (Malezja, Pakistan, Filipiny, Singapur), Tagaytay, 
Filipiny 

• 15-16 października: Zgromadzenie prowincji “Święta 
Rodzina” (Egipt północny, Sudan północny i 
południowy), Alexandria, Egipt 

• 19-20 października: Spotkanie Rady Prowincji 
“Mountains and Valleys without Frontiers” (“Góry I 
doliny bez granic”, przyp. tłum.) (Szwajcaria i Jura 
Francuska), Fribourg, Szwajcaria 

• 19 października: Spotkanie Rady Prowincji “UK North” 
(Wielka Brytania Północna, przyp. tłum), Harrogate  

• 19 października: Zgromadzenie prowincji “Capricorn 
Africa” (Zimbabwe, Południowa Afryka, Zambia, RDC 
Lubumbashi), Johannesburg, południowa Afryka  

• 19-20 października: spotkanie prowincji “Mountains 
and Valleys without Frontiers” (“Góry i Doliny bez 
Granic”, przyp. tłum.), Fribourg, Szwajcaria 

• 25 października: Spotkanie Rady Prowincji “Northern 
Lights” (“Światła Północy”, przyp. tłum.)  (Dania, 
Estonia, Norwegia, Szwecja), Gothenburg, Szwecja 

 
• 26 października: rekolekcje dla wspólnot z prowincji 

“France Sparkling East”, Mont Roland  
• 8-10 listopada: Spotkanie Rady Prowincji “Seas and 

Volcanos” (“Morza I wulkany”, przyp. tłum.) (Włochy 
południowe), Potenza  

• 8-11 listopada: Zgromadzenie prowincji “Polska 
Południowa”, Hałcnów  

• 9 listopada: Spotkanie Rady Prowincji “UK South” 
(Wielka Brytania Południowa, przyp. tłum), Bristol  

• 9 listopada: spotkanie prowincji Irlandii, 
Newtownsmith  

• 16-17 listopada: Spotkanie Rady Prowincji “France 
Sparkling East”, Vandoeuvre les Nancy  

• 16-17 listopada: Spotkanie koordynatorów prowincji 
“UK North” (Wielka Brytania Północna, przyp. tłum), 
Harrogate  

• 16-17 listopada: Spotkanie Rady Prowincji “Danube” 
(Węgry, Rumunia, Serbia), Budapeszt, Węgry  

• 17-18 listopada: Spotkanie kapelanów wspólnot z 
prowincji “Francja Centralna”, Tours  

• 23-24 listopada: Spotkanie Rady Prowincji “Light of 
the Orient” (“Światła Orientu”, przyp. tłum.) 
(południowa Korea, Hong Kong, Japonia, Tajwan), 
Cheongju, południowa Korea  
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Kimata po grecku wygląda “faliście” 

Wielkie podziękowania dla was 
wszystkich, którzy podjęliście się 
odpowiedzialności lub ją 
kontynuujecie. Życzymy wam 
dobrej podróży i mamy nadzieje, 
że wszystkie prowincje będą 
rodzić same wspaniałe owoce! 
 

Prowincje odnoszą sukcesy! 
 

„Polska Zachodnia” 

Ojciec Andrzej Piela, proposzcz 
parafii w Gubinie został wybrany 
na Kapelana Prowincji. 
 
 

Dla Stefano, podróż wciąż trwa 
 

Zgromadzenie w prowincji 
„Kimata” (środkowe Włochy, 
Cypr, Grecja) miało miejsce 28 i 
29 Lipca. Stefano di Franco, który 
był „Kapitanem” „Kimaty” przez 
ostatnie cztery lata został 
powtórnie wybrany na kolejną 
kadencje. Prowincja podarowała 
mu wspaniały album ze zdjęciami 
przygód prowincji w kilku 
ostatnich latach… 
 
 
 
 
 
 

 
„Irlandia” 

Mary Cosgrove, 
która była 
związana z Wiarą i 
Światłem od 1980 
została wybrana 
koordynatorem 
prowincji.    
 

 
 
 
 

„Otwarte Serca” 
 

Lorenzo Julien, z Meksyku został 
wybrany koordynatorem dla 
prowincji „Otwartych Serc” 
(Dominikana, Meksyk, Honduras i 
Nikaragua). Inżynier chemik z 
zawodu jest jeszcze ojcem Loreny. 
 

„Egipt środkowo wschodni”  

Micheal Samir Habashy Hana 
został wybrany na nowego 
koordynatora prowincji. 
 

„Słowenia”  

Mamy nowego kapelana prowincji 
ojca Jurij’a Stravs oraz dwóch 
nowych wice koordynatorów 
prowincji: Barbare Selcan i 
Natej’a Kodric. 
 
 
 
 

„Francja Rohone Azur”  

Michel Baudrand został wybrany 
na koordynatora prowincji w 
„France Rhone Azur” przy czym 
cała rada prowincji również 
została wymieniona. 
 

„Polska Centralno Wschodnia”  
Agnieszka Czusz przyjaciel we 

wspólnocie i psycholog z zawodu 
została wybrana na nowego 
koordynatora prowincji. 
 

„Światła Północy”  
 

Berit Keszei była skarbnik została 
wybrana na koordynatora 
prowincji.   

Album rodzinny 
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Camille Clara 

Kuniko Namiki 
Po siedmiu letniej walce z 
chorobą Kuniko powróciła do 
Ojca. Była koordynatorem 
krajowym dla Japonii pomiędzy 
2004 a 2012. 
 

 
 

Nazywam się Hiroyuki Namiki i 

jestem mężem Kuniko. Zanim 

Kuniko odeszła do nieba 

otrzymałem wiele telefonów, 

listów i e-maili od członków Wiary 

i Światła. Dopiero wtedy zrozu-

miałem ile osób się za nas modli. 

Jestem bardzo wdzięczny za życie, 

które razem spędziliśmy. 

W Lipcu, ojciec Ludo (kapelan w 

Japonii) powiedział nam o tym, że 

Wiara i Światło na całym świecie 

wie o jej chorobie i modli się o 

zdrowie dla niej. Ten telefon od 

ojca Ludo uratował nas przed 

uczuciem samotności. Zrozumia-

łem wówczas prawdziwą „siłę” 

Wiary i Światła i jak bardzo jest 

ona specjalnym prezentem od 

Boga. 

Kuniko wiele razy powtarzała mi 

jak bardzo bycie członkiem Wiary i 

Światła dawało jej spokój. 

Wielkie dziękuje dla wszystkich, 

którzy ofiarowali jej swój czas! 

Teraz będę dalej żył pamiętając 

wasze wszystkie uśmiechnięte 

twarze. 

並木邦子 

 

Giuseppe 
Wielkanocne świętowanie we 

Włoszech zostały zabarwione 

smutkiem. Giuseppe Rocca nie ma 

już z nami. Był on bardzo ważny 

dla ludzi we Włoszech.  

W hołdzie dla niego został on 

umieszczony na naszych ulotkach 

dla delegatów do Leeds… został 

również umieszczony na okładce 

„Ombre et Luci”. Teraz jest 

naszym obrońcą i będzie pilnował 

abyśmy przynosili wiele owoców. 
  

Ojciec Roberti 

Ojciec Andre Roberti, odszedł w 

pokoju 20 września. Ojciec Andre 

Roberti poświecił swoje życie dla 

osób z zaburzeniami uczenia się i 

ich rodzin. Na początku lat 70 

otworzył „Le Toit” dom opieki w 

Brukseli a po spotkaniu Jean’a 

Vanier przyłączył się do „L’Arche” 

zapoczątkowując „L’Arche w 

Belgi” w 1973r. W 1971 roku 

uczestniczył w pierwszej 

międzynarodowej pielgrzymce 

Wiary i Światła do Lourdes wraz z 

liczną grupą pielgrzymów z Belgi 

(wypełnili całe dwa samoloty!) Po 

3 latach świętowania, które 

zaangażowało sporą grupę ludzi, 

Wiara i Światło Belgia zostało 

oficjalnie zawiązane w 1974. 

Ojciec Roberti był jednym z 

założycieli Wiary i Światła w Belgi 

oraz był kapelanem krajowym, 

wspólnotowym… Zawsze był 

blisko każdego z nas. Jego hojność 

rozciągała się poza granice 

belgijską: gdyż po spędzeniu paru 

tygodni w „Le Toit” młoda dama z 

Polski zainicjowała Wiarę i Światło 

w Warszawie! 

Podziękujmy zatem ojcu Roberto 

za to kim dla nas był, 

niestrudzonym „budowniczym 

mostów” i jego dar dla pomocy 

budowania „L’Arche” i „WiŚ” w 

Belgi.  
 

Kolejne dwie wnuczki dla Vivien 

Le Polain!  
Camille młodsza siostra dla 

Romana i córka Geoffroy’a i Lucy 

urodziła się 20 maja. Później 1 

października Jean’owi Benoit wraz 

z Karine urodziła się Clara. Wielkie 

gratulacje dla naszej byłej 

koordynator międzynarodowej! 

Gratulacje! 

 
Alaa Khlaff, koordynator prowincji 

w Syrii pod koniec września 

powiedział „Tak” dla Ranem 

Moussa. Nasze najszczersze 

życzenia dla nowożeńców!  

Album rodzinny 
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    Tragedia w Kanadzie 
    6 lipca eksplozja pociągu w 
centrum miasta Lac-Mégantic 
spowodowała śmierć 47 ludzi i 
dużą liczbę rannych. Pierrette, 
lider wspólnoty „Płynąca łódka 
nadziei” pisze… 

 
 

    Dziękuję wam za wiadomości 
pełne poparcia, wasze modlitwy i 
waszą obecność. Za poczucie 
solidarności i sympatii ludzi, 
którzy są na tyle troskliwi, by 
wyrazić to co, jest naprawdę 
bezcenne, nawet, jeśli żyjemy 
daleko od siebie. 
 

    Serce mojego małego miasta 
jest w kawałkach, a serce każdego 
mieszkającego tam nawet 
bardziej. Na szczęście wszyscy 
członkowie Wiary i Światła są cali, 
choć wielu z nich musiało zostać 
ewakuowanych z domów na jakiś 
czas. Otrzymują wszelką potrze-
bną pomoc, dzięki zdolnemu 
wsparciu ludzi z Czerwonego 
Krzyża i szczodrości wielu 
wolontariuszy. Co więcej, wszyscy 
członkowie mojej rodziny są cali i 
zdrowi. 
 

    To nie zmienia jednak faktu, iż 
wielu młodych ludzi, którzy zginęli 
w Musi-Café, było moimi byłymi 
studentami lub znajomymi. 
Przechodzimy przez okres 
wspólnej żałoby i trzymamy się 
razem. 
 
 

    Dziękuję jeszcze raz i niech 
Duch Święty was prowadzi. 
 

PIERRETTE TURGEON-BLANCHET 
 
 
    Jestem Jean-Guy Vincent, 
kapłan kongregacji Sainte-Croix, 
kapelan wspólnoty „La Croisée” z 
Montrealu. Macie moją sympatię i 
będę was miał w mojej modlitwie. 
 

    Byłem w Lac-Mégantic pod 
koniec tygodnia, pra-bratanek i 
pra-siostrzenica brali ślub w 
kościele Sainte-Agnés de Lac-
Mégantic w sobotę o 14:30, a ja 
miałem przewodniczyć zawarciu 
małżeństwa. W piątek wieczorem 
spotkałem się z rodziną na próbie. 
Jednakże, jak się pewnie 
domyśliliście, zawarcie małżeń-
stwa nie doszło do skutku i 
zostało przełożone na późniejszą 
datę. Na szczęście moi bratan-
kowie i siostrzenice są cali i 
zdrowi, ale wielu z nich mieszka w 
dotkniętym obszarze i nie byli w 
stanie wrócić do swoich domów.  

 
 

    Jeśli chodzi o mnie i moich braci 
i siostry, to byliśmy bezpiecznie 
na kempingu w Nantes, na granicy 
z Lac-Mégantic, jakieś 15 km od 
centrum miasta. 
    Łączmy się w modlitwie. 
 

OJCIEC JEAN-GUY 
 
 
 

    Kontynuujmy przygodę 
    Raduję się z tej mapy drogowej, 
która została stworzona, by 
zapewniać wsparcie duchowe dla 
członków wspólnot Wiary i 
Światła na całym świecie. Dopiero 
co to przeczytałem.  

 
 

    Ważne jest, by podziękować 
zespołowi, który pracował nad 
różnymi tematami i słowem 
miesiąca. Jest to bardzo ciekawe 
dla tych wspólnot, których misją 
jest witanie ludzi z niepełno-
sprawnościami do umiejącej się 
dzielić wspólnoty. 
 

    Jean Vanier pokazał nam drogę 
wiary, odzwierciedlaną w miłości, 
którą ujawnia Obecność Boga. 
Miłość, która ujawnia się poprzez 
konkretne działania, czyny z 
miłości, która pozwala nam iść 
naprzód i prowadzić z pewnością 
siebie życia na duchowej drodze. 
 

    Razem będziemy kontynuować 
naszą przygodę z Wiarą i 
Światłem. Będziemy żyć radośnie 
z ludźmi z niepełnospraw-
nościami, ich rodzicami i 
przyjaciółmi. Zapraszam was do 
doświadczenia tej świętości 
każdego dnia. 
 

LÉONCIEMUKAMWEZI, Rwanda 

 Aby wesprzeć „Żagle na maszt!” wyślij nam relacje ze zgromadzeń, spotkań, sesji formacyjnych, zdjęcia… Wyślij 

nam wieści o wspólnotach, które prowadzisz, zbierz kwiatki… 

Listy czytelników 



25 
 

Hojny gest 
 
Dla Madagaskaru 
     W zeszłym roku wspólnota „Penuel” z Alsace zorganizowała duże spotkanie aby 
zaprezentować Wiarę i Światło oraz wspólnoty z Madagaskaru. W tym roku, 
wspólnota „Avance au large” z Lorraine, przejęła lejce i przesłała swoje owoce 
kampanii wielkopostnej do sekretariatu: owoce w sumie 2300 euro. Te dwie 
wspólnoty są z prowincji „Francja Wschodnia” 
     Wiele osób z tej prowincji uczestniczyło w pielgrzymce na Madagaskar w 2011.. 
Olbrzymie gratulacje i jeszcze raz wielkie dziękuję za to spotkanie, które przyniosło 
tyle owoców! 
 
 
Nasi Polscy tłumacze 
Dwoje polskich tłumaczy, którzy ciężko pracowali przez całe spotkanie w Leeds podarowało nam bardzo szczodry 
prezent!  Postanowili oddać małe wynagrodzenie, które od nas otrzymali na cel polskiej wersji „Nigdy więcej sami”. 
Podziękowania dla nich prosto z serca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solidarność międzynarodowa 

Na co zostały poświęcone wasze datki od 

Czerwca? 
 

• Zgromadzenie prowincji „Koziorożec Afryka” 
(Zimbabwe, RPA, Zambia, Kongo Lubumbashi): 
1370 € 

• Zgromadzenie prowincji „Świętej Rodziny” 
(Północny Egipt i Sudan) 5500 € 

• Zgromadzenie prowincji „Egipt Południe” 
(Południowy Egipt i Kuwejt) 3640 € 

 

Projekty, które będą wspierane 

 
• Sesja formacyjna na Madagaskarze: 3500 € 

• Kupno komputera dla nowego wice koordynatora 
na Madagaskarze 400€ 

• Sesja formacyjna na Litwie 1000 € 

• Odwiedziny prowincji Egipt Północny – Sudan we 
wspólnotach w południowym Sudanie: 3000€ 

 

 

Chciałbyś wnieść jakiś datek? 

W kilku państwach Wiara i Światło jest rozpoznana i 

zarejestrowana jako organizacja charytatywna. Tak 

jak we Francji możesz dostać ulgę podatkową za 

każdą lokalną darowiznę. Sprawdź u swojej rady 

prowincji. 

Dotacje online www.faithandlight.org  

 


