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A 
by dotrzeć do Betlejem, Józef i Maryja 
odbyli długą, ponad 150-kilometrową 
podróż pieszo. Można wyobrazić sobie 

Józefa idącego z przodu i podążającego za nim 
osiołka, wiozącego na swym grzbiecie Maryję; 
oraz samą Maryję z Jezusem w swoim łonie. 
Kilka miesięcy wcześniej Maryja udała się 
z wizytą do swej kuzynki, Elżbiety. Jezus już 
przed swymi narodzinami przebył długą drogę. 
Po Jego narodzeniu to inni podróżowali, aby 
przybyć i uwielbić to dziecię owinięte 
w pieluszki i złożone w żłobie: pasterze i Mędrcy 
ze Wschodu. Tak więc przeznaczeniem Jezusa 
była wędrówka, która rozpoczęła się bardzo 
wcześnie, gdy uciekali do Egiptu: Syn Człowieczy 
nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć (Mt 
8,20). 

W tym roku jesteśmy zaproszeni, aby wyruszyć 
w podróż i podążać śladami Jezusa. 
Rozpocznijmy także od spotkania z tym słabym, 
delikatnym i zdanym na innych 
nowonarodzonym Dzieciątkiem. On chciał, 
żebyśmy udali się do kolebki i podziwiali 
naszego Boga, który uniżył się, aby nas lepiej 
poznać. Aniołowie śpiewem zapraszali nas, 
żebyśmy poszli razem z nimi spotkać Tego, który 
stał się ciałem. Śpiewajmy i my, aby zostać 
posłańcami radości, którzy głoszą narodziny 
Zbawiciela. W wielu krajach istnieje piękna 
tradycja śpiewania kolęd, które wzywają 
wszystkich słuchających ich do przyjścia 
I złożenia podziękowań za narodziny Tego, który 
pokazał nam światło - światło, które oświetla 
mieszkańców kraju mroków (por. Iz 9, 1): Ja 
jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie 
będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał 
światło życia (J 8, 12). 

W nadchodzącym roku, prowadzeni 
Drogowskazami przygotowanymi przez naszych 
przyjaciół z Egiptu, którzy wciąż w swoich ikonach 
przedstawiają i świętują przybycie Świętej 
Rodziny do ich kraju, zamierzamy wyruszyć 
na wielkie międzynarodowe spotkanie, które 
odbędzie się w Libanie, kraju, który Jezus 
odwiedził, gdy szedł do Tyru i Sydonu. Wspólnie 
ustalimy priorytety na następne pięć lat, 
priorytety, które z pewnością będą ambitne, 
abyśmy realizowali naszą misję podążania 
za Jezusem ścieżkami Ewangelii. Już teraz modlę 
się za nową radę, która będzie wybrana w lipcu. 
Oni zostaną wezwani do wskazania nam drogi, 
którą będziemy podążać śladami Jezusa. 

Życzę wszystkim radosnych Świąt oraz 
szczęśliwego i błogosławionego 2018 roku! 

 

Kolędy na ulicach Yorku  
(Prowincja Wielka Brytania - Północ) 

Śladami Jezusa 

Od Redakcji 
 

Ghislain du Chéné,  
Koordynator międzynarodowy 
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Relacja 

S 
potkanie prowincji 
„Canada East” („Kanada 
Wschodnia”), które od-

było się w Sanktuarium Matki 
Bożej Różańcowej w Cap de la 
Madeleine (Trois Rivieres) zjed-
noczyło 65 osób, w tym 10 z nie-
pełnosprawnością. Świątynia ta 
jest jednym z trzech wielkich 
sanktuariów Quebeku, razem 
z Oratorium św. Józefa w Mont-
realu i Bazyliką św. Anny w Sain-
te-Anne-de-Beaupré. Sanktua-
rium Matki Bożej Różańcowej 
w Cap de la Madeleine jest od-
wiedzane każdego roku przez 
milion ludzi. Otwarte w 1964 ro-
ku, jest ważnym świadkiem du-
chowego wzrostu ludzi, wzrostu 
będącego częścią pierwotnego 
ruchu, który popchnął pionie-
rów Nowej Francji do stawienia 
czoła wszelkim niebezpieczeń-
stwom przy krzewieniu wiary 
chrześcijańskiej. Dla Wiary 
i Światła nie było lepszego miej-
sca na przypomnienie sobie 
o naszych początkach w Lourdes 
pod troskliwą opieką Maryi. 
Miejsce odpowiednie dla nas 
również dlatego, że patronką tu-
tejszych ojców jest Niepokalana 
oraz dzięki nazwie Cap - Przylą-

mogły wspólnoty, ta sesja for-
macyjna pozwoliła nam na po-
szerzenie wiedzy o sobie nawza-
jem. 

Różne czasy 

Potem zebraliśmy się razem, by 
zapoznać się z raportami o ak-
tywności i projektami Emilii Qu-
intany oraz Andrew Deana, któ-
ry po raz pierwszy przewodził 
spotkaniu prowincji, jak również 
z raportem finansowym Rogera 
Boisverta, dla którego to też był 
pierwszy raz. 

Podczas spotkania mieliśmy 
przyjemność słuchać pięknej 
muzyki. Sylvain Werbrouck 
skomponował utwór przewodni, 
a Denise Audet Gravel przewo-
dziła małej scholi, z Kirtem 
Bromleyem (wicekoordynato-
rem międzynarodowym) grają-
cym na banjo. 

Kirt przybliżył nam życie między-
narodowe, uświadamiając nam 
nierówności na świecie i potrze-
bę solidarności. Powiedział nam 
również, jak bardzo pokrzepiają-
cą oazą jest Wiara i Światło dla 
ludzi z różnych krajów żyjących 
w trudnych warunkach. Poza 

dek - termin niezaprzeczalnie 
związany z morzem i przywołu-
jący na myśl naszą łódź i Kościół. 
Ten przylądek rozbrzmiewał 
szczególnie mocno podczas na-
szego weekendowego spotka-
nia, którego tematem były sło-
wa „Odważ się podnieść kotwi-
cę”. Tak więc wypłyńmy 
w morze, by móc bardziej delek-
tować się doświadczeniem tego 
spotkania. 

Formacja 

Spotkanie to zostało wydłużone 
o jeden dzień, by mogła się od-
być sesja formacyjna prowadzo-
na przez Claude’a Gravela. Za-
proponował on istotną i pobu-
dzającą refleksję nad towarzy-
szeniem, odpowiedzialnością, 
duchowością, dynamizmem spo-
tkań, mobilizującymi projektami 
i otwieraniem się na otoczenie. 
Każdy z tych punktów został roz-
winięty w małych grupkach. Na-
stępnie Claude zaproponował 
nam, wciąż podzielonym na gru-
py, byśmy przygotowali spotka-
nie dając nam świetne, pomoc-
ne narzędzia: pomysł, temat, je-
den obraz, jedną wiadomość. 
Poza refleksjami, które wspo-

Odważ 
się  
podnieśćć 
kotwicę! 
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ły, przygotowały rękodzieło na 
rozesłanie, organizowały świę-
towanie... 

Nie zapomnieliśmy o umywaniu 
nóg, kiedy to zamoczyły się nie 
tylko nasze stopy, ale i twarze. 

A cóż można powiedzieć o im-
prezie pożegnalnej, podczas 
której grupa po kolei zapraszała 
każdą ze wspólnot do podnie-
sienia kotwicy (wszystkie wspól-
noty wróciły z kotwicą zrobioną 
w warsztacie rzemieślniczym), 
po czym nastąpiło błogosła-
wieństwo - wszyscy podnieśli 
ręce do nieba naśladując wielki 
żagiel unoszący się na wietrze 
Ducha Świętego. 

 

Nie mogę na koniec nie wspo-
mnieć o nieplanowanych mo-
mentach, w czasie których serca 
stawały się zdolne do przyjęcia 
nasion owocnej Miłości. I to jest 
tajemnicą Boga. Teraz nasze 
spotkanie prowincji nie jest już 
dla Ciebie sekretem. A zatem 
odważ się podnieść kotwicę, by 
wyruszyć w morze Wiary, w kie-
runku Światła. 

Normand Veillette 
Rada Prowincji „Canada East” 

Prowincja „Canada East”  
(„Kanada Wschodnia”)  

składa się z 23 wspólnot.  

świadectwem Kirta, spotkanie 
zostało też wzbogacone przez 
innych: Pabla, młodego czło-
wieka, który wziął udział 
w spotkaniu młodych w Ali-
cante w Hiszpanii, Moirę, mło-
dą kobietę z Artisans de Paix, 
Abbota Pierre Desroches’a 
(kapelana prowincji), który po-
dzielił się swoim doświadcze-
niem z bycia ojczymem chłop-
ca z niepełnosprawnością oraz 
przez Donalda Bidda, również 
ojca dziecka z niepełnospraw-
nością. 

Uczestniczyliśmy w niedzielnej 
Mszy z około 300 osobami, 
a nasza obecność była zauwa-
żalna dzięki przedstawieniu 
Wiary i Światła, pantomimie, 
procesji z banerami, rozdawa-
niu ulotek. Sanktuarium Matki 
Bożej Różańcowej w Cap de la 
Madeleine ma piękne witraże 
w oknach. Dodaliśmy nowy – 
przedstawiający ludzi z niepeł-
nosprawnością, przez których 
Boskie Światło promieniuje 
z całym żarem. 

Osoby z niepełnosprawnością 
uczestniczyły we wszystkim: 
pomagały przy posiłku, brały 
udział w części muzycznej, 
przewodziły modlitwie, czyta-

Pablo i Louise 

Kirt, Emilia i Andrew 
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C 
hoć za oknem jesien-
nie, to ja słonecznie 
i ciepło witam Was 

Przyjaciele jako nowy Koordy-
nator Prowincji Polski Północ-
nej. Dziękuję Panu Bogu, że 
zaprosił mnie do wspólnoty 
Wiara i Światło w 2006 r., a dziś 
stawia przede mną nową misję 
towarzyszenia wszystkim 
wspólnotom z północnej części 
Polski. Ufam, że skoro powołał, 
to i uzdolni, abym mogłam do-
brze służyć naszym wspólno-
tom, razem z nową Radą Pro-
wincji. Jezu, ufam Tobie! 

Podczas Zgromadzenia Prowin-
cji wybrana została nowa Rada 
Prowincji. Oprócz mnie w jej 
skład wchodzi trzech wicekoor-
dynatorów: Bożena Borzysz-

kowska (wspólnota „Oliwki” z 
Gdańska), Roma Luksemburg 
(wspólnota „Rodzina” ze Szcze-
cina), Żaneta Pliszka (wspólnota 
„Piastowskie Pucie” z Bydgosz-
czy), skarbnik Mateusz Potyrała 
(wspólnota „Promienni Aposto-
łowie” ze Szczecina) oraz nasz 
kapelan, ks. Dariusz Ryłko 
(wspólnota „Szpaczki” ze Skór-
cza). Naszą radością jest rów-
nież powołanie sekretarza, któ-
rym została Anna Szymanowska 
ze wspólnoty „Oliwki” z Gdań-
ska. 

Cieszę się na naszą współpracę. 
Dziękuję za Wasze otwarte 
i dobre serca, które gotowe są 
do służby. Dziękuję, że odpo-
wiedzieliście „tak” na zaprosze-
nie Pana do tej szczególnej po-

sługi w naszej wielkiej, wiaro-
świetlanej rodzinie. Dobrze, że 
jesteście! Niech Duch Święty 
nas prowadzi przez kolejne 
4 lata! 

Przed nami nowe zadania. Na 
Zgromadzeniu Prowincji wyzna-
czyliśmy 7 priorytetów: 

 Osoby z niepełnosprawnością 
są w centrum wspólnoty; 

 Umocnienie więzi z Bogiem 
(rekolekcje, formacja ducho-
wa, ceremonia obmywania 
nóg co roku, pielgrzymka np. 
raz na 2 lata); 

 Formacja Wiary i Światła – 
np. pogłębianie znajomości 
Karty i Konstytucji, formacja 
dla młodych; 

 Zachęcanie do utrzymywania 
kontaktu między wspólnota-
mi Wiś (zapraszanie w odwie-
dziny); 

 Organizacja spotkania kapela-
nów raz na dwa lata; 

 Świętowanie 40-lecia (np. 
przypominanie o jubileuszu); 

 Wspieranie się – troska 
o wspólnoty z problemami.  

Na Zgromadzeniu Prowincji 
podjęliśmy już realizację czwar-
tego priorytetu: zachęcanie do 
utrzymywania kontaktu między 
wspólnotami. Delegaci wspól-
not przygotowali w Pelplinie 
piękne kartki z logo Ruchu Wia-
ra i Światło, na odwrocie któ-
rych napisali nazwę jednej 
wspólnoty. W sumie powstało 

Relacja 

Listy od Joanny i Marty 

Od 29 września do 1 października w Pelplinie odbywało się Zgromadzenie Prowincji 
„Polska Północna”. Nowym koordynatorem prowincji została Joanna Walczak, za-
stępując Martę Baryłę, która pełniła tę funkcję od 2013 roku. Dziękujemy im obu! 
Oto pierwszy list Joanny do wspólnot z prowincji „Polska Północna”. 
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16 wiaroświetlanych kartek, bo 
tyle wspólnot liczy nasza prowin-
cja. Następnie każda wspólnota 
wylosowała wspólnotę, z którą 
będzie starała się nawiązać kon-
takt w najbliższym czasie np. 
przez odwiedziny, wysyłanie 
emaili, sms-ów czy listów... My-
ślę, że ta piękna inicjatywna, 
pomoże nam wzajemnie się po-
znać. Spróbujmy się w nią zaan-
gażować całym sercem. 

Zapraszam i zachęcam, aby pod-
jąć również modlitwę w intencji 
wylosowanej wspólnoty, by sam 
Jezus budował w nas jedność 
oraz wzajemną przyjaźń. 

Jako wspólnoty Wiara i Światło 
mamy piękne zadanie.  
Jean Vanier w swojej książce 
„Wspólnota miejscem radości 
i przebaczenia” napisał:  
Bóg powołuje nas, abyśmy 
wspólnie byli znakiem wierności 
i miłości. Jesteśmy wspólnotami 
miłości, zaproszonymi do wier-
ności naszemu charyzmatowi. 
Dbajmy o te dary, którymi obda-
rzył nas Dobry Bóg. Niech naszą 
odpowiedzią będzie nie tylko 
świadectwo życia, ale również 
modlitwa, bo bez łaski i pomocy 
Bożej niewiele jesteśmy w stanie 
uczynić. 

Dlatego proszę Was, Drodzy 
Przyjaciele, o modlitwę za 
wszystkie wspólnoty Wiary 
i Światła na świecie oraz w Pol-
sce, za naszą prowincję, za nową 
Radę Prowincji, za wszystkie 
wspólnoty, za kapelanów… 
Otoczmy naszą modlitwą przy-
gotowania do Jubileuszu 40-lecia 
Wiary i Światła w Kalwarii Ze-
brzydowskiej.  

Dobrze, że jesteście! 

Joanna Walczak 

Księga Koheleta mówi: „Na wszystkie sprawy pod niebem jest 
swój czas, jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i 
czas wyrywania tego co zasadzono, czas burzenia i czas budo-
wania, czas płaczu i czas 
śmiechu …” 

Jesteśmy po Zgromadzeniu 
Prowincji, tzn. zakończyli-
śmy kolejny etap naszego 
wiaroświetlanego życia i 
rozpoczynamy nową cztero-
letnią kadencję w naszej 
prowincji. Po minionych 
czterech latach niesienia 
odpowiedzialności dziękuję 
Panu Bogu za Jego hojność i 
wasze zaufanie. W tym cza-
sie mogłam naprawdę po-
czuć, że jesteśmy międzyna-
rodową rodziną Wiary i Światła oraz doświadczyć, że moc 
Boża jest z nami i wyprzedza wiele naszych działań. 

Z nami bywa tak jak z nikłym płomyczkiem: kiedy małe świa-
tełko z niewielkim płomykiem wstawimy do pięknej donicz-
ki, to widzimy… tylko piękną doniczkę, bo płomień jest ukry-
ty. Ale gdy stłuczemy tę piękną doniczkę, posklejamy ją 
i wstawimy w nią małe światełko z nikłym płomykiem, to… 
przez te wszystkie posklejane dziury jest widoczny płomy-
czek. Tak jest też z nami: jesteśmy potłuczeni, poranieni, 
po prostu grzeszni i przez nas Jezus chce objawiać swoje 
światło, swoją moc i swoją miłość. I tak się dzieje. Przez te 
cztery lata jako Rada Prowincji naprawdę doświadczyliśmy 
mocy Jezusa; mimo naszego czasami roztargnienia, mimo 
mojego czasami zapomnienia, mimo naszej czasami głupoty 
– byliśmy jako Rada narzędziem, którym Pan Bóg chciał się 
posługiwać. Mamy trzy nowe wspólnoty w prowincji – i to 
jest cudowne. Dziękuję jako kończący swoją kadencję koor-
dynator, dziękujemy jako ustępująca Rada za wszystko, co 
robiliśmy wspólnie w naszej prowincji i dla naszej prowincji. 

Na nowy etap naszego wiaroświetlanego życia wybraliśmy 
nowego koordynatora prowincji – naszym koordynatorem 
jest Asia Walczak ze wspólnoty Piastowskie Pucie 
z Bydgoszczy. Asiu, dla Ciebie przypominam słowa Jeana Va-
nier: Nie musicie wiedzieć wszystkiego lub być doskonałymi. 
Potrzebujecie być pokorni i umieć prosić o pomoc…. Wiara i 
Światło jest prawdziwym darem Boga. Każdy z nas został we-
zwany przez Jezusa Chrystusa po imieniu i otrzymał misję. 

Pozdrawiam serdecznie, 

Marta Baryła 
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śmy jedność. 

Nie zapomnę uśmiechniętych 
twarzy młodych, niepełno-
sprawnych osób w towarzy-
stwie ich rodziców, braci, wuj-
ków... To najwspanialszy pre-
zent, który pokazuje nam, jak 
ważne jest wsparcie i towarzy-
szenie. Julio i Samuel oraz inni 
przyjaciele: Hugo, Konny, Ricar-
do i Juanita ożywiali uroczy-
stość grą na gitarach i śpiewem: 
Oto my, Panie Jezu. Poślij nas 
na misję... 

Świadectwo życia rodzin było 
ubogacające i zachęcające dla 
tych, którzy przybyli na piel-
grzymkę po raz pierwszy. Był to 
czas szczerego dzielenia się, 
wzajemnego uzdrawiania, two-
rzenia więzi, umacniania przy-
jaźni i zaufania. 

Z Tere Ahumada, koordynator-
ką prowincji „Jesus, Light of the 
Andes” („Jezus, Światło An-

P 
rzeżywanie pielgrzymki 
razem z innymi wspól-
notami wiele daje. Czu-

jemy się kochani i akceptowani, 
czujemy, że we wspólnocie 
Wiary i Światła tworzymy jedno 
serce, jesteśmy rodziną. Poczu-
łam to, gdy wspólnota z Peru 
dołączyła do wspólnot z Chile. 
Dziękuję Bogu i organizatorom, 
że dali mi tę wspaniałą możli-
wość. 

Kiedy wsiadaliśmy do busa 
w kierunku La Serena, wyobra-
żaliśmy sobie, że wchodzimy na 
statek z naszymi radościami, 
marzeniami, nadziejami, pleca-
kami... Ojciec Julio prowadził 
nas w modlitwie. Gdy dotarli-
śmy na miejsce, weszliśmy 
do łodzi Wiary i Światła, a Jezus 
powiedział do nas: Wypłyńcie 
na głębię. Było to wezwanie, 
aby nie tracić wiary, nadziei 
i dać się prowadzić przez nasze-
go przyjaciela Jezusa. Tworzyli-

dów”), zastanawialiśmy się nad 
naszą tożsamością i misją. 
Wszystkim podobało się to. 
Zawsze dobrze jest przypomi-
nać sobie, kim jesteśmy i dokąd 
zmierzamy. Dało to wszystkim 
wiele radości, a mnie szczegól-
nie. Kiedy ze wspólnotami we-
szliśmy do świątyni, byliśmy 
bardzo widoczni. Tak jakbyśmy 
mówili: Patrzcie, jesteśmy 
wspólnotą ludzi szczęśliwych, 
którzy przybywają, by podzię-
kować. Przychodzimy, aby od-
nowić nasze siły, aby nadal pi-
sać historię Wiary i Światła 
z zaangażowaniem i wierno-
ścią. 

Matka Boża Różańcowa z Anda-
collo w La Serena raz jeszcze 
otworzyła nam swoje ramiona. 
Głęboka duchowość młodych 
z niepełnosprawnością, Eucha-
rystia, modlitwa osobista 
i wspólnotowa, śpiew, sprawiły, 
że była to niezapomniana uro-

Relacja 

Wypływamy na głębię 

Od 7 do 9 października wspólnoty z Peru uczestniczyły w pielgrzymce chilijskich 
wspólnot do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Andacollo. Oto pełna entuzja-
zmu relacja z tego radosnego czasu... 
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czystość. Jezus mówił o winnicy 
Boga i zapraszał nas do pracy 
w niej. Wezwał nas do tego, 
abyśmy przynosili owoce w ob-
fitości i prosił, abyśmy w na-
szych domach i wspólnotach 
głosili przesłanie, że On nas 
kocha. 

Cały czas osoby z niepełno-
sprawnością były w centrum 
pielgrzymki, a najważniejsze 
było to, że widzieliśmy je szczę-
śliwe w tej wielkiej rodzinie 
nazywanej Wiara i Światło... To 
oni są źródłem emanującej ra-

Prowincja „Jezus, Światło An-
dów” łączy Chile, Kolumbię, 

Ekwador i Peru. 
 

Chile: 5 wspólnot 
Kolumbia: 1 
Ekwador: 1 

Peru: 14 

dości. Zapomniałam o swojej 
narodowości. Moją tożsamo-
ścią była Wiara i Światło. 

Po raz kolejny dary osób z nie-
pełnosprawnością ukazały nam 
się z całą naturalnością, prosto-
tą i radością, kiedy odgrywali-
śmy pantomimę ze scenami 
z Ewangelii o Maryi. Dziękuję 
wszystkim, dzięki którym mo-
głam tam być. Dziękuję, że po-
zwolili mi stać się ich przyjaciół-
mi. Kontynuujmy naszą drogę 
posłańców radości i budujmy 
przyszłość Wiary i Światła. 

 
Elvira Gomero  

wicekoordynatorka prowincji 

Tere i Elvira 

Przeżywanie Ewangelii z Maryją 

Szczęściem jest należeć do tej samej rodziny 
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Pierwszy dzień 

Sesja formacyjna rozpoczęła się 
od gry jednoczącej uczestników 
spotkania. Później nasz kape-
lan, ojciec Adel Zacca, przedsta-
wił temat formacji i zapytał nas, 
dlaczego powinniśmy zbudzić 
się i czuwać? To pytanie odnosi 
się do nas samych i do tego, co 
doświadczamy w Wierze i Świe-
tle. Warto się czasami zatrzy-
mać i zapytać: Kim jestem? Co 
robię? Czy podążam dobrą dro-
gą?  

Po kolacji zorganizowaliśmy 
świętowanie w „Kawiarence 
Wiary i Światła”. W ogrodzie 
stworzyliśmy atmosferę egip-
skiej kafejki - stoły, krzesła, kel-
nerzy… Graliśmy tam w gry 
planszowe, piliśmy ulubioną 
herbatę, sok pomarańczowy, 

O 
siemdziesiąt osób 
z naszej prowincji 
(rodzice, osoby nie-

pełnosprawne, przyjaciele, ka-
pelani oraz członkowie rady) 
uczestniczyło w czterodniowym 
Zgromadzeniu Prowincji. 

Uczestnicy reprezentowali 23 
wspólnoty z Kairu, Alexandrii, 
Mansury i Sudanu. Przeżyliśmy 
razem wspaniały czas, jak to 
zwykle bywa na naszych spo-
tkaniach. Cieszyliśmy się, po-
nieważ był z nami nasz wiceko-
ordynator międzynarodowy, 
Amgad Edward wraz z rodziną. 
Czuliśmy jedność także z koor-
dynatorem prowincji Egipt Cen-
tralny, Michaelem Samirem 
oraz koordynatorem prowincji 
Egipt Południowy i Kuwejt, She-
nouda Alexander. 

mrożoną herbatę z hibiskusa, 
a także jedliśmy różne przysma-
ki, np. nasiona łubinu czy pop-
corn. To wspaniały czas na od-
nowienie dawnych przyjaźni 
i nawiązanie nowych znajomo-
ści w wielu wspólnotach. 

Drugi dzień: wybory 

Dzień rozpoczął się Mszą Świę-
tą, po której podzieliliśmy się 
na trzy grupy (rodzicie, przyja-
ciele, osoby niepełnosprawne) 
i w formie warsztatów praco-
waliśmy nad następującymi 
tematami: 

 W jaki sposób czuwam 
i jestem świadomy obec-
ności Boga w moim ży-
ciu? 

 Skąd wiem, że spotykam 
Jezusa jak Zacheusz? 

Obudź się! Relacja 

W dniach 1-4 września 2017 roku w King Mariout odbyło się zgormadzenie prowincji 
“Holy Family” (“Święta Rodzina”; Egipt Północny, Sudan), którego tematem były 
słowa: “Zbudź się i czuwaj”. W programie: rozeznanie i wybór koordynatora 
prowincji oraz sesja formacyjna… 
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osób, które podjęłyby się roli 
koordynatora. Po długim dniu 
Bóg pokierował nas i Sarwat 
został ponownie wybrany na 
koordynatora prowincji. Wice-
koordynatorami Zachodniej 
Aleksandrii zostali: Ramez i jego 
żona Jumiana, a Sudanu: Matta 
i Battol. Mamy zatem nową 
Radę Prowincji. 

Ostatni dzień 

Amgad przedstawił nowe Dro-
gowskazy (przygotowane przez 
ekipę z Egiptu). Następnie 
uczestniczka Międzynarodowe-
go Spotkania Młodych w Hisz-
panii, Rita, podzieliła się piękną 
prezentacją i świadectwem te-
go, czego tam doświadczyła. 
Poświęciliśmy trochę czasu na 
określenie priorytetów i zadań 
dla prowincji na kolejne cztery 
lata oraz na ocenę spotkania. 
Na koniec uczestniczyliśmy 
w Mszy Świętej z rozesłaniem, 
zrobiliśmy sobie wspólne zdję-
cie, po czym pożegnaliśmy się 
z nadzieją, że wkrótce znów się 
spotkamy. 

Sarwat  Radi 
koordynator prowincji 

 Jakie kroki podjąć, aby 
się obudzić i świadomie 
dokonywać osobistych 
wyborów? 

 Jak dokonuję tych wybo-
rów i czy poczuwam się 
do odpowiedzialności? 

 W jaki sposób dokonuje-
my wyborów jako wspól-
nota i czujemy się za nie 
odpowiedzialni? 

Po południu przedstawiliśmy 
wyniki porannych warsztatów. 
Ważne było, aby w omawia-
nych projektach zwracać szcze-
gólną uwagę na nasze potrzeby 
i możliwości. 

Trzeci dzień: Wybory 

Przepiękna Msza Święta przy-
gotowana przez naszych sudań-
skich przyjaciół zapoczątkowała 
ten dzień. Następnie ojciec 
Adel wprowadził nas w czas 
rozeznania. 

Amgad i Mina omówili etapy 
wyborów i przekazali dwie do-
bre informacje: na wyborach 
byli obecni reprezentanci 23 
z 28 wspólnot, a do Zespołu 
Nominacyjnego wpłynęło wiele 
nazwisk kandydatów, co poka-
zuje, iż w prowincji nie brak 

Liczba wspólnot: 

 Egipt Północny: 19 

 Sudan: 5 

Sarwat 

Rita 
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K 
olejny raz bracia ot-
worzyli dla nas pod-
woje swojego domu 

i serca, abyśmy mogli spędzić 
wspaniały wspólnotowy czas. 

Około godz. 15.00 spotkaliśmy 
się na dzieleniu (tzw. prognozie 
pogody) i dokonaliśmy oceny 
ubiegłego roku (co było dobre, 
co chcemy kontynuować), 
a także ustaliliśmy, czego chce-
my doświadczyć wspólnie 
w nadchodzącym roku. Dysku-
towaliśmy nad nowymi 
pomysłami, takimi jak spędzenie 
dnia w Disneylandzie, 
kontynuacją naszych niedziel 
w parafii, pielgrzymkami 
prowincji, planowaliśmy Święto 
Światła... Dzieliliśmy się ra-

dością z przyjęcia nowych 
członków. Później „gołąbki”  
miały lekcję geografii: rozpoz-
nawaliśmy rzeki każdego 
kontynentu! W tym roku 
będziemy kroczyć brzegami 
Nilu, ponieważ wspólnoty Wiary 
i Światła z Egiptu zabierają nas 
w tę podróż. 

W tym roku jesteśmy wezwani 
do głębokiej refleksji nad 
modlitwą Wiary i Światła, która, 
spójrzmy prawdzie w oczy, nie 
jest nam znana! Czytaliśmy ją 
w małych grupach, zwracając 
uwagę na fragmenty, które nas 
dotykały, a następnie 
pokazaliśmy je w naszym kąciku 
modlitewnym. Co za bogactwo 
kolorów, wyrażeń i piękna! 

Każda modlitwa zaczyna się od 
znaku krzyża. Brat Bernard 
przedstawił nam znaczenie 
krzyża, jego piękno, głębię, 
wysokość i szerokość... 
Zobowiązaliśmy się, że każdego 
ranka i wieczora będziemy 
pięknie się żegnać, aby wejść w 
tajemnicę Paschy. Piękne 

przeżegnanie się jest już modlit-
wą. Tak więc ci, którzy chcą 
dołączyć do nas w tym 
zaangażowaniu, są mile wi-
dziani.  

Późnym popołudniem niektórzy 
dołączyli do wspólnoty braci, 
aby śpiewać nieszpory, inni zaś 
przygotowywali wieczorny 
posiłek. 

Po powrocie z nieszporów, gdy 
już wszyscy znaleźli dla siebie 
wygodne miejsca, byliśmy go-
towi na wieczór z grami, piosen-
kami i czuwaniem, podczas 
którego tak naprawdę nie było 
głównego tematu. Po 
smacznym posiłku i dobrym 
wypoczynku, muzyka, rysunki 
i gry połączyły nas na brzegach 
Nilu. Cóż za piękny czas radości, 
świętowania, śmiechu, 
wyrażania siebie... Odkryliśmy 
naszą dziecięcą zwinność 
z placu zabaw podczas gry 
w klasy, tradycyjnej gry egip-
skiej. 

Po dobrze przespanej nocy 
spotkaliśmy się na niedzielnej 

Zwykle na początku roku wspólnota “Les Colombes” (“Gołąbki”) z Troyes (prowincja 
“France Sparkling East” - “Francja Roziskrzony Wschód”) spotyka się na weekend z 
braćmi z klasztoru Sainte Espérance z Mesnil-Saint- Loup. Jest to bardzo dobry 
sposób na rozpoczęcie roku z “Drogowskazami”. 

Gołąbki 
powróciły 

Lekcja geografii 

Relacja 
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Mszy. To była piękna 
uroczystość. Następnie mie-
liśmy czas na posiłek, który 
w tym roku nie odbył się na 
zewnątrz, co nie przeszkodziło 
nam spędzić czasu przyjemnie 
i po bratersku, zajadając 
pyszności zamówione przez bra-
ta Guillaume. Cieszyliśmy się, że 
bracia dzielili z nami ten czas. Po 
popołudniu wysłuchaliśmy 
prelekcji brata Bertranda na 
temat religii prawosławnej. Jest 
to inny sposób uczczenia Chrys-
tusa zmartwychwstałego, ubo-
gacający nas i pozwalający od-
kryć na nowo tajemnice wiary, 
które nas łączą. 

Po tych poważnych zajęciach 
znowu bawiliśmy się razem: 
skończyliśmy na wyścigach węży 
i drabinek, grze wymyślonej 
przez Jean-Paula, dzięki której 
odkrywaliśmy wyrażenia, flagi, 
sławnych ludzi i piosenkarzy 
kojarzących się ze słowem krzyż. 
Pochłonięci grą ledwie 
usłyszeliśmy dzwonek na 
nieszpory, który przypomniał, 
że musimy wyruszyć do domu. 
Czuliśmy się umocnieni tym 
wspólnie spędzonym czasem. 

Bénédicte Lugagne Deplon 
koordynator wspólnoty 

 

Prowincja „France Sparkling East”  
(„Francja Roziskrzony Wschód”) składa się  

z 29 wspólnot.  

Brat Bertrand Jeuffrain, przeor klasztoru 
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C 
zy znacie Wiarę i Świa-
tło z Holandii? Naro-
dziliśmy się 2 lutego 

1992 r. w Święto Matki Boskiej 
Gromnicznej, w Święto Światła. 
Obecnie mamy 6 wspólnot. 

2 lutego 2017 r. wspominaliśmy 
początek Wiary i Światła w na-
szym kraju. Mieliśmy piękną 
Mszę z parafianami oraz z na-
szym biskupem pomocniczym. 
Ale chcieliśmy świętować to 25-
lecie nieco bardziej! 

Od początku istnienia Wiary 
i Światła w naszym kraju co 5 lat 
udawaliśmy się na pielgrzymkę 
do Lourdes. Tak więc dużo roz-
mawialiśmy o ponownym wy-
jeździe do Lourdes, kiedy bę-
dziemy obchodzić dwudziestą 
piątą rocznicę urodzin! Ale 
chcieliśmy także świętować na-
szą rocznicę z przyjaciółmi 
z 3 innych krajów naszej pro-
wincji „Heart of Europe” („Serce 
Europy”): z Niemiec, Luksem-
burga i Austrii. 

Gdy zbliżaliśmy się do roku 

2017, byliśmy świadomi, że nie 
jesteśmy w stanie zorganizować 
tak dużej podróży do Lourdes. 
W naszych kościołach, w na-
szym kraju i w naszej prowincji 
panuje pewne duchowe ubó-
stwo. Również w Wierze i Świe-
tle brakuje nowych młodych 
członków, brakuje ludzi, którzy 
mogliby przejąć odpowiedzial-
ność za wspólnotę lub kraj. 

Z tego powodu nie mieliśmy 
wyborów w dwóch z czterech 
krajów tworzących naszą pro-
wincję, nie mogliśmy znaleźć 
wicekoordynatora. 

Tak, jesteśmy biedni, ale... jed-
nocześnie mamy bogactwo na-
szej przyjaźni. A przyjaźń, która 
wyrosła w naszej prowincji, jest 
wspaniała, piękna, ciepła, wyjąt-

Tajemnica Wiary i Światła 

Relacja 
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kowa... I ta przyjaźń pokazała 
nam drogę! 

Odkryliśmy więc Banneux, miej-
sce pielgrzymek w Belgii, gdzie 
Dziewica Maryja objawiła się 
jako „Dziewica ubogich”! Ban-
neux: nie byłoby tak daleko, nie 
tak tłoczno, nie tak drogo, nie 
tak skomplikowana wyprawa! 
Powinniśmy podołać organiza-
cji... I tak zrobiliśmy! 

Od 13 do 18 października odby-
liśmy naszą pielgrzymkę z okazji 
25-lecia Wiary i Światła w Ho-
landii. Było świetnie!!! Razem ze 
140 osobami z naszych 4 krajów 
spędziliśmy 5 dni w harmonii 
i radości! Cóż za miłość, życzli-
wość, łagodność, pokój, służba, 
cierpliwość... 

Język i różne wyznania nie były 
przeszkodą, wszyscy stanowili-
śmy jedno w Chrystusie! I byli-
śmy tak bardzo pobłogosławieni 
piękną jesienną pogodą! Wszy-
scy promienieli! 

Tak, to jest cud, który dzieje się 
zawsze, gdy świętujemy razem 
w Wierze i Świetle! Cud, który 
dzieje się za każdym razem, zno-
wu i znowu. To tajemnica Wiary 
i Światła! 

Jak ciężko było, po takich 5 pięk-
nych dniach, wrócić do codzien-
nego życia! 

Ale kontynuujemy! Z miłością 
Boga w naszych sercach nie boi-
my się. Wiemy, że nas kocha, 
wiemy, że On kocha szczególnie 
maluczkich i ubogich, jesteśmy 
w Jego kochających rękach! 

 

Hetty Gommans 
koordynator prowincji 
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Pod niebem Normandii 

Pięciodniowa pielgrzymka śladami św. Teresy oraz rodziny Martin. Oto czego do-
świadczyła w tym roku wspólnota BONNE MÈRE („Dobra Matka”) z Marsylii oraz 
wspólnota „STAR OF THE GARDABAN” („Gwiazda Gardaban”) z AUBAGNE, (Francja 
RODAN AZUR). Pielgrzymce przewodniczyła SOPHIE ALEXIS wraz z ojcem OLIVIEREM 
SALMERONEM.  

J 
aką radością jest dojechać po wielu godzi-
nach podróży i być powitanym! W pierw-
szej kolejności przez kanoników z Mon-

daye, którzy otworzyli nam swoje parasole oraz 
drzwi swego wspaniałego opactwa. Następnie 
przez rodzinę Martin, których dyskretna obec-
ność cały czas nam towarzyszyła. Nie widząc ich, 
posuwaliśmy się ich śladami, próbowaliśmy ich 
poznać i wierzę, że oni również byli szczęśliwi, 
mogąc nas powitać. Byłam w cudownym miejscu, 
otoczona wspaniałymi przewodnikami, po to aby 
odkryć małą drogę Teresy. Dziękuję Wam, nasi 
Mali Przyjaciele z Wiary i Światła, ponieważ to 
Wasze nastawienie pokazało mi, jak pozwolić się 
poprowadzić. Widząc, że czekacie na naszą po-
moc, aby wykonać codzienne czynności, widząc, 
jak modlicie się w kaplicy, widząc, jak śmiejecie 
się wieczorami i czekacie na odwiedziny, miałem 
przed oczyma przykład drogi zaufania. Słowa ma-
łej Tereski rzeczywiście wybrzmiewały w tym cza-
sie spędzonym razem. Nie warto szukać niezwy-
kłych wydarzeń w rodzinie Martinów, wszystko 

znajduje się w głębi codziennego życia. Prawie 
bezszelestnie, w powiewie lekkiej bryzy. 

Być „pro” w miłości 

Duchowe łaski są zawsze łaskami dla naszej rze-
czywistości. Tego doświadczyła rodzina Martin 
i to jest to, czego doświadcza wielu przyjaciół 
Wiary i Światła. Pomimo trudności rodzina Mar-
tin była szczęśliwa, ponieważ przyjęła swoją rze-
czywistość jako dar od Boga. Każde wydarzenie 
było postrzegane oczyma wiary. 

Przesłanie rodziny Martinów jest zarówno pełne 
prostoty, jak i odwagi. To proste, proszą nas, aby-
śmy kochali nasze codzienne życie, bez złudzeń, 
w radościach, ale i w trudnościach. Powiem 
Wam, że rodzina Martinów jest odważna. Zélie 
i Louis doświadczali wielu prób, ale i radości 
z wielką wiarą. Teresa natomiast stała się „pro” 
w miłości, posuwając się tak daleko, że ofiarowy-
wała siebie wszędzie tam, gdzie była. Jeszcze bar-
dziej zadziwiające jest to, że ta codzienna ofiara, 
ukryta w klasztorze karmelitanek w Lisieux, była 
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Świadectwo 
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Dać szansę! 

 
Podczas tej podróży naprawdę doświadczy-
łem nadzwyczajnego spotkania. Na początku 
trochę się obawiałem, ponieważ nie wiedzia-
łem zbyt wiele o świecie osób niepełno-
sprawnych. Jednak już pierwszego dnia zbli-
żyłem się do osób niepełnosprawnych oraz 
ich towarzyszy. W czasie tego tygodnia byli 
moją rodziną. Nawiązaliśmy silną więź, ponie-
waż spędzaliśmy razem czas, śmiejąc się i roz-
mawiając o wszystkim, o naszym życiu, na-
szych marzeniach ... To silna przyjaźń, która 
narodziła się podczas tej podróży. 

Wiara i Światło nie jest grupą taką jak inne, 
jest tu naprawdę dużo miłości, uwagi, wza-
jemnej życzliwości i to jest jej siła. Jest to 
prawdziwa rodzina pełna miłości. A fakt, 
że można tu praktykować i wyrażać swoją 
wiarę, wzmacnia więzi. To wiara jest praw-
dziwą skałą, punktem odniesienia dla osób 
niepełnosprawnych. Wiara, którą wszyscy 
dzielimy i doświadczamy dzięki wspaniałemu 
Ojcu, obecnemu i dostępnemu dla nas 
wszystkich. 

Dziś żyjemy w społeczeństwie, w którym nie 
okazujemy emocji, jesteśmy odlegli, zdystan-
sowani. To wszystko jest przeciwieństwem 
tego, czego doświadczyłem tam z prostymi 
ludźmi, pełnymi miłości, którzy obdarzają nas 
szczególną uwagą. Niezależnie od tego, czy 
mają niepełnosprawność intelektualną czy 
fizyczną, są naprawdę wyjątkowymi ludźmi, 
którzy dzielą się czułością i radością. To, co 
im dajesz, jest zwracane stokrotnie. Jest to 
doświadczenie, które chciałbym ponownie 
przeżyć i zachęcam wszystkich młodych i do-
rosłych, aby spróbowali, ponieważ wrócicie 
jako inne osoby. Ten tydzień naprawdę po-
mógł mi w moim rozwoju harcerskim, 
ale także w codziennym życiu i pozostanie to 
we mnie na zawsze. 

 
Amaury 

źródłem wielu błogosławieństw dla misjonarzy na 
całym świecie! W dodatku odkryliśmy także Léo-
nie. Zaskakująca Léonie, wyglądała trochę jak 
kulawa kaczka, ponieważ była wolniejsza i bar-
dziej buntownicza niż jej siostry. A jednak była 
pierwszą, która podążała drogą Teresy z niewia-
rygodną pokorą. 

Doświadczenie tej pielgrzymki razem z naszymi 
przyjaciółmi z Wiary i Światła wzmocniło w moim 
odbiorze przesłanie rodziny Martinów. Wzruszyła 
mnie ich odwaga. Tak samo jak odwaga rodziny 
Martinów. Nasi Przyjaciele, podobnie ja rodzina 
Martinów, wiedzą, jak cieszyć się wszystkimi ma-
łymi radościami codziennego życia: przygotowy-
waniem posiłków, śpiewaniem, naturą, zaufa-
niem do siebie, modlitwą, wstawaniem wcześnie, 
aby przygotować się na poranek. Ale także dzięki 
swojej odwadze i wytrwałości, kiedy cierpliwie 
musieli czekać, aż ktoś przyjdzie im pomóc, gdy 
ich ciało cierpi, albo gdy nie są w stanie powie-
dzieć tego, co chcieliby wyrazić. 

Radość tego wyjazdu polegała na tym, że mogli-
śmy przeżywać go razem - inaczej, ale razem. 
Śmialiśmy się, przemokliśmy i nawet kiedy zna-
leźliśmy się daleko od domostwa rodziny Marti-
nów, nigdy nie byliśmy tak blisko nich. 

Laure 
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B 
oże Narodzenie mrugające światełkami 
na wszystkich ulicach. Boże Narodzenie 
we wszystkich oknach w mojej wiosce, 

i tych w sklepie mięsnym, i tych w piekarni, lśni 
girlandami świateł. 

Boże Narodzenie, święto światła, radości, rodzin-
ne świętowanie. A ja czuję się jak biedna mała 
dziewczynka, z pustymi rękami i zimnym sercem 
przed tą „bożonarodzeniową wystawą”, migoczą-
cą i… nieosiągalną. 

Nawet, gdy był tu Gérard… 

Słodkie, rodzinne wigilie z oczekiwaniem na Pa-
sterkę, na nieznane. Wyjścia, rodzice i dzieci, ra-
mię w ramię, i powroty do domu, rozgrzewanie 
się i gorąca czekolada przy rodzinnym stole. Nie-
znane. 

I te godziny bożonarodzeniowego poranka, gdy 
dzieci z radością odkrywają pełne prezentów 
skarpety zawieszone przy kominku, nieznane. 
Nigdy nie znaliśmy tych prostych radości, tak na-
turalnych dla wielu rodzin. 

A dziś Gérard jest w Raju, Thaddée w ośrodku na 
drugim końcu Francji, zostaliśmy tylko Loïc i ja: 
Boże Narodzenie stało się dla mnie czasem trud-
nej do zniesienia samotności. Więc jeżeli to, co 
dla innych jest ważne w czasie Świąt, a dla mnie 
nic nie znaczy, czy dla mnie jest to wciąż Boże 
Narodzenie? 

Oto jestem sama z Loïcem. Gdzie jesteś, Panie? 

Nie mogę Cię zobaczyć, usłyszeć, dotknąć? Jeśli 
Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, 
a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, 
i mieszkanie u niego uczynimy. Loïc przyjmuje 
życie z większą siłą, pełnym sercem: wystarczy 
zobaczyć go, jak harcuje w wodzie, je swój budyń, 
wybucha śmiechem, złości się, gdy nie dostaje 
tego, co chce; Loïc kocha życie, to pewne, a Ty 
powiedziałeś: Ja jestem Życiem. 

I ja także Cię kocham, chociaż czasami jestem 
uparta jak muł, gdy staję wobec Twoich wymagań 
lub wezwań, które według mnie są wygórowane. 
Do kogóż pójdę? Ty masz słowa życia wiecznego. 
Loïc, to małe niepełnosprawne dziecko, to deli-
katne ciałko, czy Ty w nim mieszkasz? I ja, zawsze 
gotowa zbuntować się i pusta od płaczu z samot-
ności, czy Ty mieszkasz we mnie? 

Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli 
nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. 
A jeżeli odejdę, poślę Go do was. To prawda, nie 
widzę Cię ani Cię nie słyszę, nie mogę Cię dot-
knąć, ale Twój Duch, Panie, Twój Duch jest tutaj. 
Twój Duch mieszka w nas. 

Jak mówi stary hymn z czasów mojego dzieciń-
stwa: Tutaj jest Emmanuel - Bóg z nami. 

Wierzę, Panie, wspomóż moją wiarę. 

 
Camille Proffit 

(1930-1986) 

Boże Narodzenie mojego serca 

Świadectwo 

Camille i Gérard Proffit oraz ich dwoje cieżko upośledzonych dzieci, Loïc i Thaddée, to rodzi-
na, której historia wiąże się z organizacją pierwszej międzynarodowej pielgrzymki Wiary 
i Światła do Lourdes w 1971 roku. Jakiś czas po odejściu Gérarda do Domu Ojca, Camille na-
pisała te słowa, które pokazują, jak po omacku poszukiwała Pana. Jej Pana, któego teraz 
widzi twarzą w twarz.  
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Anders Arborelius urodził się 24 września 
1949 r. w Szwajcarii, z rodziców Szwedów. 
Dorastał w Lund (południowa Szwecja). 
W wieku 20 lat nawrócił się na katolicyzm i 
2 lata później wstąpił do Zakonu Karmelitów 
Bosych w Norraby. Studiował filozofię i teo-
logię w Brugii, Belgii i Rzymie. W 1977 r. zło-
żył śluby wieczyste, a 8 września 1979 r. 
przyjął święcenia kapłańskie. 
29 grudnia został mianowany biskupem ka-
tolickiej diecezji Sztokholmu. Przyjął motto: 
„In Laudem Gloriae” („Ku chwale Majesta-
tu”)  z Listu św. Pawła do Efezjan. 

Kardynał  
Wiary i Światła 

A 
nders Arborelius, biskup zwyczajny ka-
tolickiej diecezji Sztokholmu, 21 maja 
2017 r. został mianowany kardynałem 

przez Papieża Franciszka. Biskup Arborelius jest 
pierwszym kardynałem w historii kraju. Jest rów-
nież biskupem odpowiedzialnym za Wiarę 
i Światło w prowincji „Northern Lights”. Od wie-
lu lat jest naszym przyjacielem, zawsze bardzo 
pomocnym. Kilka razy był z nami na obozie let-
nim w mieście św. Brygidy – Vadstena.  

Dnia 28 czerwca 2017 r. miałam szczęście wziąć 
udział w konsystorzu w Bazylice św. Piotra 
w Rzymie, w czasie którego biskup Arborelius 
został mianowany kardynałem. Następnie, ra-
zem z innymi parafianami, spotkaliśmy się z na-
szym nowym kardynałem osobiście, przekazując 
mu nasze gratulacje. Kolejnego dnia na placu 
św. Piotra odbyła się Msza Święta z udziałem 
wszystkich nowych kardynałów. 

 

W ostatnim wydaniu „Żagli na maszt” informowaliśmy o nominacji kardynalskiej, ja-
ką otrzymał bp Anders Arborelius. Poprzednia koordynatorka prowincji „Northern 
Lights” („Zorza polarna”), Berit Keszei, została zaproszona do Rzymu na ceremonię 
inauguracji.  

Biskup Anders z Berit (z profilu) 

Wspomnienia tamtego dnia są silne i niezapom-
niane. Wspaniała była nie tylko sama ceremonia, 
ale również atmosfera wokół nas, poczucie jed-
ności z tysiącami modlących się razem katolików. 
Szczególnie drogim wspomnieniem jest modlit-
wa różańcowa w języku łacińskim, którą odma-
wialiśmy przed Mszą na placu św. Piotra. Chociaż 
było tam niewiarygodnie dużo osób, było rów-
nież cicho i spokojnie. Wszyscy zjednoczyliśmy 
się w modlitwie i nic innego wówczas nie było 
ważne.   

To dla mnie ogromne błogosławieństwo móc 
stać się świadkiem tego wyjątkowego momentu 
w historii kościoła katolickiego w Szwecji oraz 
w historii wspólnoty Wiara i Światło. 

Berit Keszei 

Świadectwo 
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W miejscowości Birkeland odbył się letni obóz, który zgromadził norweskie wspólnoty 
Wiary i Światła. Kathrine Tallaksen, pełniąca funkcję kapelana we wspólnocie „Lillesand”, 
jest pastorem w norweskim kościele protestanckim. Na letnim obozie była ona odpowie-
dzialna za czas modlitwy. Oto jej relacja. 

Świadectwo 

C 
zas spędzony we wspólnocie Wiary 
i Światła zawsze jest świętem. Moim 
zadaniem w trakcie obozu było zorgani-

zowanie godziny biblijnej dla wszystkich uczestni-
ków albo raczej przeżycie godziny biblijnej, ponie-
waż w Wierze i Świetle wszystko robimy razem. 

Dzień pierwszy: rozmnożenie chleba. 

Krzesła na sali są ustawione w formie łodzi, po-
nieważ we wspólnocie Wiary i Światła wszyscy 
jesteśmy w tej samej łodzi. Musimy wiosłować, 
ciągle wiosłować, bezustannie wiosłować… Jezus 
jest ubrany na biało. Kieruje się On do miejsca, 
gdzie może być sam. Jest bardzo zmęczony 
i smutny. Jezus siada odwrócony do nas plecami 
trzymając głowę w dłoniach. 

Jest nam przykro, gdy widzimy Jezusa tak smut-
nego. Ale ludzie poszli za Nim i chcą z Nim zostać. 
Jezus się odwraca, Jego serce jest pełne miłości. 
Podchodzi do każdego, kładzie ręce na głowach 
kolejnych osób i je błogosławi. Jednemu ze zgro-
madzonych kładzie ręce na kolana i uzdrawia go. 
Jeszcze inną osobę – która potrzebuje pociesze-
nia – całuje w policzek. 

I tak trwamy z Jezusem. W Wierze i Świetle nie 
gramy, my naprawdę jesteśmy w tej opowieści. 
Wszyscy naprawdę czujemy jak to dobrze, że Je-
zus przychodzi do nas i że jest tak czuły! 

Zapada noc. Uczniowie są dość surowi wobec 
Jezusa. Chcą, żeby Jezus kazał się rozejść lu-
dziom, żeby miał trochę spokoju i czasu na posi-
łek. Ale Jezus ma inny plan. Błogosławi ich 
skromne zapasy żywności: pięć chlebów i dwie 
ryby. Co się teraz stanie? Wszyscy zgromadzeni 
oczekują w napięciu. I nagle biała serweta zosta-
je ściągnięta i ukazują się dwa wielkie kosze wy-
pełnione chlebami. Burza oklasków! Wszyscy 
dostają po małym chlebku i spożywają go 
z uśmiechem. Potem znów bierzemy nasze wio-

Jezu, ratuj mnie!  

Rozmnożenie chleba 

Musimy wiosłować, ciągle wiosłować 
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sła i wiosłujemy, aby powrócić do domu. 

Dzień drugi: Piotr i Jezus. 

Ponownie zajmujemy miejsca w łodzi. W pierw-
szym rzędzie siedzą uczniowie Jezusa i usiłują 
wiosłować. Ale jest to ciężka praca, ponieważ 
tego wieczoru wieje silny wiatr! Siedzący w dru-
gim rzędzie zaczynają mocno dmuchać naśladu-
jąc hałas, jaki powoduje burza. Uczniowie konty-
nuują wiosłowanie. Nie posuwają się jednak na-
przód, wiatr jest zbyt silny. Gaśnie światło i sala 
pogrąża się w ciemności. Ręce uczniów są obola-
łe, nie mają siły wiosłować. Jest to zbyt trudne 
w czasie burzy. 

Ale uczniowie zapomnieli o bardzo ważnej rze-
czy! Jezus jest niedaleko. Oto On! Jezus wchodzi 
do sali, przechadza się po łodzi. Trwa to jakiś 
czas. My patrzymy na Niego i jesteśmy wszyscy 
pełni nadziei i oczekiwania! 

Nadszedł moment, kiedy wszyscy zgromadzeni 
mają zamknąć oczy. Uruchamiamy naszą wyob-
raźnię. Ty jesteś Piotr – mówię do jednego 
z członków wspólnoty i opisuję scenę: Piotr scho-
dzi powoli z łodzi i zaczyna iść po falach w kierun-
ku Jezusa. Ale nagle ogarnia go strach i zaczyna 
tonąć. 

Szepcę do ucha Piotra: Musisz wołać do Jezusa: 
„Jezu, ratuj mnie”. I wtedy jeden z uczestników 
woła głośno z sali. We wspólnocie Wiary i Światła 
nie chodzi tylko o naśladowanie. My jesteśmy 
rzeczywiście w jakiejś historii, my tam jesteśmy. 
Zawsze wydarza się coś niezwykłego, co nie ma 
miejsca gdzie indziej, ponieważ gdzie indziej lu-
dzie są hamowani przez obawę wobec opinii  

Norwegia stanowi część prowincji „Northern 
Lights” („Zorza Polarna”) wraz z Danią, 
Estonią i Szwecją: 

 Norwegia – 11 wspólnot 

 Dania – 2 wspólnoty 

 Estonia – 2 wspólnoty 

 Szwecja – 4 wspólnoty 

publicznej i ironii. 

Uwielbiam wspólnotę Wiary i Światła! 

Kathrine Tallaksen 
Pastor protestanckiego Kościoła Norwegii 
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Ukraińcy i Rosjanie Świadectwo 

Nowa wizja słabości 

W tych dniach słuchaliśmy rozważań Jeana Vanie-
ra o pokoju, dzieliliśmy się wspólnym doświad-
czeniem Wiary i Światła, przeżywaniem wiary, 
naszymi lękami i nadziejami, naszymi rana-
mi.  Szliśmy razem drogą ku poznawaniu się 
i wzrastaniu w miłości. Każdego ranka słuchaliśmy 
Pisma św., aby potem żyć Słowem. Każdego wie-
czora mieliśmy czas przyjaźni, spotkania i dziele-
nia się. Opuściliśmy Trosly bogatsi o nowych przy-
jaciół oraz bardziej zjednoczeni w miłości i modli-
twie niż przedtem. Wprowadzamy do naszych 
wspólnot nową wizję słabości i bycia ofiarami 
w świecie przemocy i wrogości, w którym obecnie 
żyjemy. Ale też i nową nadzieję, że my sami mo-
żemy stać się ziarnem pokoju, sercem pokoju. 

 
Olga Gurjewicz 

była koordynatorka Rosji 

Członkowie Wiary i Światła z Ukrainy i Rosji spotkali się w La Ferme w Trosly,  
aby przeżyć wspólne rekolekcje z Jeanem Vanier na temat: Daję wam mój pokój.  
Z Ukrainy przybyło 21 osób, z Rosji 16. Bezprecedensowe wydarzenie, czas pokoju!  

Bardzo potrzebne rekolekcje 

Rekolekcje w Trosly z Jeanem dla rosyjskich 
i ukraińskich wspólnot były bardzo dobrym do-
świadczeniem! Szliśmy drogą Jana Chrzciciela, 
Samarytanki, Łazarza, drogą krzyża i cierpienia. 
Poruszyliśmy też bolesną dla nas kwestię wojny. 
Zobaczyliśmy, że to spotkanie było bardzo po-
trzebne. Ponieważ nawet w sercach znajdujących 
się blisko Światła przebaczenie i pojednanie 
w obliczu wojny nie jest takie łatwe. Dobrze było 
rozważać z Jeanem kwestię Zmartwychwstania. 
Mówił, że po śmierci będzie coś wyjątkowego, 
niesamowicie pięknego. To prawda, że jeszcze 
tego nie doświadczył. Ale on czeka. 

 
Uliana Roj z Ukrainy 

wicekoordynator międzynarodowy 
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Krok ku pokojowi 

To jedne z najgłębszych i najbardziej życiodajnych 
wspomnień w moim życiu. Pomiędzy naszymi 
krajami jest wojna. Moje serce zostało dotknięte 
tym, że ludzie „po drugiej stronie” są tacy jak my, 
usiłują słuchać Pana, iść za Nim, żyć Jego Słowem. 
Jean pokazał  nam Jezusa jako Człowieka i Boga, 
w relacjach pełnych czułości i miłości. Jak ktoś 
może budować relacje bez komunikacji? Dobrze, 
że my (Ukraińcy i Rosjanie) spotkaliśmy się i słu-
chaliśmy mądrych i świętych słów. Nie wiem, kie-
dy ta wojna się skończy, ale myślę, że w wymia-
rze duchowym, dzięki tym przeżyciom, zrobiłam 
krok w kierunku pokoju. 

Olia Lipka 
Ukraina 

Wewnętrzne piękno drugiego 

Wspaniałym doświadczeniem była dla mnie 
możliwość wspólnego modlenia się, śpiewa-
nia, rozmawiania ze sobą, milczenia i dziele-
nia się z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi. 
Słuchając słów Jeana, czułam pokój i miłość 
w moim sercu, czułam, że możemy się na-
wzajem zrozumieć. Jak w tym świecie pełnym 
podziałów, strachu i nienawiści, zaakcepto-
wać tego, którego nie rozumiesz, tego, który 
nie wygrywa, ale cierpi. Pewnego dnia wybie-
raliśmy filiżanki na warsztatach l’Arche. Ku-
bek z najpiękniejszym obrazem ryby miał wa-
dę techniczną i był tańszy. Jeden z ukraiń-
skich przyjaciół powiedział: jest tak niedosko-
nały jak my. Nigdy tego nie zapomnę. Ważne, 
by zrozumieć, że to nie konkurs, kto jest do-
skonalszy i bogatszy, lecz liczy się zdolność 
widzenia wewnętrznego piękna i akceptowa-
nia naszej niedoskonałości. 

Nina Falkowskaja 
Rosja 
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Biskup Stein Reinertsen 

Luterański biskup z diecezji 
Agder i Telemark, wielebny 
Stein Reinertsen, został miano-
wany biskupem referencyjnym 
Norwegii. Witamy biskupa! 

 

Matanda i Gertruda 

Gertruda Mdube i Matanda 
Bakali (która brała udział 
w Międzynarodowym Spotka-

niu Młodych zeszłego lata) zos-
tały mianowane wicekoordyna-
torami prowincji Zimbabwe. 

 

Nowe wspólnoty 

Republika Dominikany: 1 
nowo powstała wspólnota 

Meksyk: 3 wspólnoty 
w trakcie tworzenia i 1 no-
wo powstała 

Argentyna: 1 nowa 

Album rodzinny 

wspólnota 

Brazylia: 1 nowa wspól-
nota 
Szwajcaria: 1 wspólnota 
w trakcie tworzenia 
Kenia: 1 wspólnota 
w trakcie tworzenia 
Rwanda: 1 nowa wspól-
nota 

Francja: 1 nowa wspólno-
ta 
Kanada Zachodnia: 1 
wspólnota zostanie wkrót-
ce uznana 

Nowe kraje: 

Albania- wkrótce z dwie-
ma wspólnotami 
Ghana 
Republika Środkowoafry-
kańska 

 

Karolina Gajewska 

Karolina została koordynato-
rem Prowincji Polska Centralno
-Wschodnia. Dziękujemy za 
Twoje ,,tak” i dziękujemy także 
Agnieszce Sudoł, która pełniła 
tę rolę przez ostatnie cztery 
lata. 

 

Gary Morgan 

Nasz najstarszy członek 

Mając 104 lata, Marie-Ange 
Ayotte jest z pewnością naj-
starszą osobą w ruchu Wiara 
i Światło. Jest ona członkiem 
wspólnoty „Notre Dame de la 
Rivière Rouge” („Matka Boża 
znad Rivière Rouge”) z Saint 
Boniface (Kanada). Dziękujemy 
za Twoją wierność, Marie-
Ange! 

 

David Gullman 

Pastor Kościoła Menonitów, 
David, został mianowany ka-
pelanem prowincji USA-
Wschód. Wraz z żoną Debbie, 

Mąż Kathryn (koordynatorki 
prowincji „Capricorn Africa” - 
Afryka Koziorożca), Gary, zo-
stał mianowany skarbnikiem 
prowincji. 
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o jego wspólnocie i rodzinie. 

Mary de Leiger  
koordynator prowincji 

„Southern Cross”  
(,,Krzyż Południa”) 

 

Daniel Doudelle 

Celine, która niedawno świę-
towała dziesięć lat swej posłu-
gi w Sekretariacie Międzynaro-
dowym Wiary i Światła, straci-
ła ojca. Był on dobrym i hoj-
nym człowiekiem. Każdego 

roku pomagał nam w rozsyła-
niu „Drogowskazów”. Zawsze 
obecny. 
Zawierzamy go Waszej modli-
twie, jak również Celine i całą 
jej rodzinę, którym pragniemy 
złożyć głębokie wyrazy współ-
czucia oraz nadziei. 

i za Wiarę i Światło, ty, która 
doświadczyłaś zmartwych-
wstania przez swoje życie. 

Michat Abbosh  
skarbnik prowincji 

 

Ojciec Issam Naoum 

Z wielkim smutkiem Wiara 
i Światło z Syrii chciałaby poin-
formować wszystkich o odej-
ściu ojca Issama (kapelana jed-
nej ze wspólnot w Damaszku) 

w niedzielę 3 września 2017 
roku po walce z rakiem. Modli-
my się za jego duszę. Nie zapo-
mnimy jego oddania dla ruchu 
Wiara i Światło. Wszyscy będą 
nieustannie tęsknić za jego 
uśmiechem i miłością. Przesy-
łamy najszczersze wyrazy 
współczucia jego rodzinie. 

Wiara i Światło z Syrii 

 
Ojciec John Eijnen 

Z wielką przykrością informuję 
Was o odejściu do Boga ojca 
Johna Eijnena. Był on przez 
wiele lat kapelanem w Nowej 
Zelandii. Był niezwykle kocha-
ny przez członków wspólnoty. 
Był tez bardzo dobrym czło-
wiekiem oraz oddanym i wier-
nym sługą. Pamiętajcie o nim 
w modlitwach, jak również 

są rodzicami dwójki dzieci, w 
tym Annah z niepełnosprawno-
ścią. Witamy David! 
 

Ojciec Michael Bradley 

Ojciec Michael opuścił nas 15 
września w wieku 92 lat. 

W trakcie swojego długiego 
życia zawsze na pierwszym 
miejscu stawiał ubogich, spę-
dził 25 lat posługując w Wierze 
i Świetle w Danii. 
 

Denise Khoury 

Ż Bogiem, ,,Ciociu Denise”. 
Wspólnoty Wiary i Światła 
w Libanie modlą się za nią. 

Wraz ze swą córką Nadią była 
obecna w Wierze i Świetle od 
1980 r. Ciocia Denise była koor-
dynatorem w latach 1987- 
1995. Była zawsze wierna swej 
wspólnocie, niosąc Wiarę 
i Światło w sercu i modlitwie. 
Chrystus zmartwychwstał, 
prawdziwie zmartwychwstał 
i my jesteśmy świadkami! Cio-
ciu Denise, módl się za nami 
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 9-10 grudnia: rekolekcje adwentowe dla wspólnot prowincji „Polska Południowa”, Kraków 

 12-14 stycznia: spotkanie prowincji „Northern Lights” (,,Zorza Polarna”; Dania, Estonia, Norwegia, 
Szwecja) As, Norwegia 

 13-14 stycznia: spotkanie koordynatorów francuskich prowincji, Paryż 

 17-21 stycznia: Zgromadzenie Prowincji „Open Hearts” (,,Otwarte Serca”; Dominikana, Honduras, 
Meksyk, Nikaragua), Meksyk 

 20 stycznia: Zgromadzenie Ogólne prowincji „France Centre” (,,Francja Centralna”), Tours 

 21-23 stycznia: przygotowania „Drogowskazów 2018-2019”, Meksyk 

 25-28 stycznia: spotkanie Rady Prowincji „Bridge of Friendship” (,,Most Przyjaźni”; Argentyna, Brazylia, 
Paragwaj), Cordeiropolis, Brazylia 

 27 stycznia: sesja formacyjna dla koordynatorów wspólnot z prowincji ,,Terra et Mare” („Ziemia i 
Morze”; Hiszpania Wschodnia), Walencja 

 27-28 stycznia: sesja formacyjna dla wspólnot prowincji „Seas and Volcanoes” (,,Morza i Wulkany”; 
Włochy Południowe), Monopoli 

 28-29 stycznia: spotkanie kapelanów francuskich wspólnot, Paryż 
 3 lutego: Święto Światła prowincji ,,Terra et Mare” („Ziemia i Morze”), Madryt, Valladolid, Walencja i 

Katalonia 
 4 lutego: Święto Światła dla trzech wspólnot z Francji Wschodniej, Romily sur Seine 

 9-11 lutego: rekolekcje dla słoweńskich wspólnot, Kancevci 
 9-11 lutego: Zgromadzenie Prowincji ,,Polska Zachodnia”, Dźwirzyno 

 10 lutego: spotkanie wspólnot z regionu Marsylii, „France Rhône Azur” (,,Francja, Wybrzeże Rodanu”) 
 10-11 lutego: Rada Prowincji „France Centre” (,,Francja Centralna”), Saint Laurent de la Plaine 

 10-11 lutego: Zgromadzenie Prowincji ,,France Loire Rhône Auvergne” („Francja Loara, Rodan, 
Owernia”), Lyon 

 11 lutego: spotkanie 2 wspólnot w Reims (,,Francja Północna”) 
 16-18 lutego: spotkanie prowincji „Heart of Europe” (,,Serce Europy”; Austria, Niemcy, Luksemburg, 

Holandia), Steyl, Holandia 
 23-25 lutego: Zgromadzenie Prowincji „UK South” (Wielka Brytania-Południe”), Hebron Hall, Walia 

Terminarz międzynarodowy 

Solidarność międzynarodowa 
Projekty do wsparcia 

Seszele: rozeznanie wicekoordynatora prowincji oraz sesja formacyjna: 500€ 

Prowincja „Between the Seas” (,,Między Morzami”; Gruzja, Litwa, Czechy, Rosja, Słowacja): sesja 
formacyjna w Gruzji: 4 500€ 

Syria, obozy wakacyjne i sesje formacyjne: 8 000€ 

Na co wasze datki zostały wykorzystane od września 2017 roku? 
Zgromadzenie Prowincji „Capricorn Africa” (,,Afryka Koziorożca”; Afryka Południowa, Lubumbashi, 
Zambia, Zimbabwe): 3 970€ 
spotkanie prowincji „Africa East” (,,Afryka Wschodnia”; Burundi, Kenia, Kivu, Rwanda) oraz sesja 
formacyjna: 1 215€ 
 prowincja „Holy Family” (,,Święta Rodzina”; Egipt Północny, Sudan): uczestnictwo jedenastu 
osób z Sudanu w Zgromadzeniu Prowincji w Kairze: 4 015€ 

Chcesz ofiarować datek? 
W kilku prowincjach/krajach Wiara i Światło jest uznawana i zarejestrowana jako organizacja 

charytatywna. Podobnie jak we Francji, możesz ubiegać się o ulgę podatkową od darowizny. Sprawdź, 
jak to jest u Ciebie. Dotacje online: www.fightandlight.org 
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G 
dy miałam 21 lat, po raz pierwszy byłam 
odpowiedzialna za obóz dla przewodni-
ków, w którym uczestniczyło trzydziestu 

młodych ludzi. Trzy dni przed wyjazdem, telefon 
od zastępowej: Czy mogłaby Pani przyjąć Edytę, 
jedną z naszych przewodniczek, która ma 17 lat? 
Ponieważ była chora, nie mogła uczestniczyć 
w naszym obozie, mieszka sama ze swoją bab-
cią... Natychmiastowa odpowiedź: tak. 

Od pierwszego dnia zdaliśmy sobie sprawę, wraz 
z naszymi czterema asystentkami, że Edyta jest 
bardzo krytyczna i ma destrukcyjny wpływ. Wnio-
sek jest trudny, ale sam się narzuca. Musi opuścić 
obóz, bo jej obecność jest niebezpieczna. 
Do mnie należy uprzedzić ją jak najwcześniej. 
Przygotowuję się wewnętrznie, by poprosić ją 
suchym tonem: czy twoja babcia jest teraz w Lil-
le? Moje pytanie, moja intonacja dadzą jej 
do zrozumienia, że jej wyjazd musi być natych-
miastowy i nieodwołalny. 

Widzę, jak powoli nadchodzi, z opuszczonymi 
ramionami. Usiadła przede mną, jej nędza mnie 
wzrusza. Ku własnemu zdumieniu usłyszałam sie-
bie, jak wypowiadam odpowiednie słowa, ale 
głosem prawie czułym. Bez odpowiedzi Edyta 
wybucha płaczem, niepocieszona. Z urywków 
zdań zorientowałam się, że jej rodzice są rozwie-
dzeni. U babci czuje się samotna, niezrozumiana. 

Powoli pozwala mi odkryć wielkość cierpienia 
ukrytego pod pancerzem agresji. Dochodzimy do 
porozumienia. Zaufałam jej dobrej woli i jej po-
tencjalnym możliwościom. Ona zobowiązuje 
się  przyczynić do pokoju i jedności na obozie. 
Wśród wzlotów i upadków obietnica zostanie 
dotrzymana. 

Edyta nauczyła mnie, że łagodność dotyka serc 
o wiele bardziej niż wyrzuty i sankcje. Ale gdzie 
znaleźć tę łagodność? Jak ją zachować, skoro 
w każdej chwili dnia jesteśmy kuszeni przez nie-
zadowolenie, irytację, gniew, a nawet przez obu-
rzenie na wydarzenia i osoby? Nie licząc nieprze-
widzianych okoliczności, niepokojów, chronicz-
nego zmęczenia, napięcia związanego  z wycho-
waniem każdego dziecka, a jeszcze bardziej, gdy 
jest ono upośledzone. 

Nie zawsze jesteśmy świadomi naszej intonacji. 
Mama dziecka niedowidzącego, ale bardzo wraż-
liwego na dźwięki, otrzymuje światło w dniu, 
w którym słyszy, jak mówi ono do swoich kuzy-
nów: bardzo lubię chodzić do cioci Delfiny. Ona 
nie krzyczy, nie uskarża się, a jednak jesteśmy jej 
posłuszni. Zdenerwowanie jest zaraźliwe, spokój 
też. Kiedy czujemy, że za chwilę możemy wy-
buchnąć, postawić zarzut, lepiej jest to odwlec, 
aby się opanować. A potem trzeba mieć pokorę, 
aby wołać o pomoc, aby móc odpocząć. Choćby 

List Marie-Hélène 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 U źródeł łagodności 
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przez godzinę znaleźć niezbędne zastępstwo 
w rodzinie, u przyjaciół. Łagodność to nie apatia, 
obojętność, rezygnacja. Ma ona swoje źródło 
w wewnętrznej sile. W przypadku Edyty trzeba 
było działać, ale postanowienie i jego wypełnie-
nie były zbyt poddane gniewowi. Dostrzec serce 
tego, kto zakłóca nasz spokój, zrozumieć jego 
ubóstwo - to pozwala nam zobaczyć jego piękno. 
Gdy nasze dziecko przyprawia nas o rozgorycze-
nie, wówczas przekraczając to, co zewnętrzne, 
dotkniemy światłości ukrytej w głębi jego jeste-
stwa. Św. Franciszek Salezy miał bardzo burzliwy 
i trudny do opanowania temperament. Otóż po-
między wszystkimi świętymi jest on mistrzem 
łagodności. Mówi się, że gdy odpowiadał komuś: 
„nie”, czynił to z tak wielką dobrocią, że ten od-
chodził tak szczęśliwy, jak gdyby usłyszał: „tak”. 
Któregoś dnia, gdy był zbyt pobłażliwy, odpowie-
dział: wolałem zachować milczenie niż stracić 
w 15 minut tę odrobinę łagodności, którą  od 22 
lat pracowicie zbieram kropla po kropli jak rosę 
w misie mojego serca. 

Kochaj bliźniego jak siebie samego. Nie jest łat-
wo być cierpliwym wobec samego siebie, nie 
irytować się swoimi błędami, wadami. Jesteśmy 
wezwani, by patrzeć na siebie przez Serce Jezu-
sa, On patrzy na nas z miłością, patrzy na takich, 
jakimi jesteśmy, bylebyśmy tylko  Mu zaufali. 

Sami z siebie nie możemy osiągnąć łagodności. 
Może to uczynić tylko Jezus. Jeden raz w Ewan-
gelii Jezus daje przykład: „Uczcie się ode Mnie, 
bo jestem cichy i pokorny sercem” (Mt 11,29). 
Tak jakby łagodność była najważniejszą rzeczą, 
którą ma nam do przekazania.  Niezbędny waru-
nek: przeznaczyć jakiś czas na trwanie serce 
w serce. Nieważne jak długo – kwadrans czy 
5 minut, byleby tylko spotkania były głębokie 
i regularne.   


