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J 
est zimno. Jest noc. Młody mąż szuka 
miejsca, gdzie jego małżonka, Maria, 
będzie mogła urodzić dziecko, które nosi 

w swoim łonie. To nie jest proste. Gdziekolwiek 
się nie udają, Józef słyszy, że nie ma dla nich 
miejsca. Patrzą na siebie nawzajem. Nie tracą 
spokoju, mimo że jest ku temu powód. W końcu 
zaoferowano im stajnię, w której śpią zwierzęta. 
Nie ma tu niczego więcej, nie mają wyboru. I tam, 
w otoczeniu właściwie niczego, rodzi się dziecko, 
Jezus, który swoim płaczem przerywa ciszę nocy 
i swoim malutkim sercem już bijącym w 
ramionach matki, ogrzewa swoich rodziców. 
Świadkami tego były krowy, osły i pasterze ze złą 
reputacją, którzy byli w pobliżu.  
 Jest to historia narodzenia Jezusa, którą 
słyszeliśmy już wiele razy. Ale to nie jest tylko 
historia narodzin; to historia zbawienia ludzkości 
i Bożej miłości. Tak, Bóg przyjął ciało, stał się 
jednym z nas. Dlaczego? Z miłości. Bóg kocha 
człowieka do szaleństwa i ta miłość sięga 
aż do Stworzenia. Dlaczego, Panie? Dlaczego 
musiałeś przejść przez zimno, głód, cierpienie, 
a nawet śmierć? Cisza. Modlitwa. Tylko płacz 
kruchego dziecka, które potrzebuje tych, którzy go 
kochają, ogrzeją i nakarmią, przypomina nam, 
że  Bóg również nas potrzebuje, potrzebuje mnie 
i ciebie, potrzebuje twoich i moich rąk. Cóż, oto 
one Jezu! 
 Bóg pokochał świat bardzo mocno! On 
naprawdę nas kocha! I przez to ubodzy, 
grzesznicy, ci, którzy są daleko, wykluczeni, 
cudzoziemcy, chorzy, ci, którzy stracili już nadzieję 
i ci, którzy czują się samotni… mogą znów 

odzyskać nadzieję. Panie, uczyń mnie biednym, 
uczyń mnie małym i spraw, abym pragnął Twojej 
nadziei.  
 Jak więc nie świętować Bożego 
Narodzenia? Jak moglibyśmy nie przeżyć tego 
wydarzenia w naszych sercach? Jak moglibyśmy 
nie czuć się powołani do odkrywania tego teraz 
w naszym życiu, każdego dnia i w każdym z nas? 
Jak mógłbym nie oferować tego, czym jestem, 
jak pasterze? 
 Wesołych Świąt dla wszystkich wspólnot 
Wiary i Światła na całym świecie! Błogosławiona 
nadzieja! Bądźcie wszyscy szczęśliwi, ponieważ 
Bóg jest z nami i nas nie opuszcza! A co do nas, 
wiosłujmy dalej, róbmy wszystko, co w naszej 
mocy, aby otworzyć drogę do Boga, który urodził 
się wśród nas.  
 

Radujmy się 
Bóg jest z nami! 

Od Redakcji 
Raúl Izquierdo 
Koordynator międzynarodowy  
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W 
 czerwcu 2018 roku 
w Meksyku odbyło się 
pierwsze Zgromadze-

nie Prowincji „Nasza Pani 
z Guadalupe”, którego tematem 
było „W dłoniach Maryi z Gua-
dalupe, krocząc śladami Jezusa”. 
Inspiracją stało się dla nas 
ostatnie spotkanie międzyna-
rodowe w Libanie, które 
zaadaptowaliśmy na potrzeby 
naszego Zgromadzenia. 
Po kilku miesiącach przygo-
towań nadszedł ten wielki dzień. 
Pomogło nam prawie 60 osób 
z Meksyku. Reprezentowane by-
ły niemal wszystkie wspólnoty 
z kraju. Przybyła Elvira Gomero, 
nasza nowa wicekoordynatorka 
międzynarodowa, ojciec Izaak – 
w tamtym czasie pełniący 
funkcję kapelana międzynaro-
dowego oraz Rada Prowincji. Był 
z nami również nasz wierny 
kapelan, ojciec Tony. 

Ekipa organizacyjna 
zadbała o wszystkie szczegóły, 
aby każdy mógł czuć się dobrze 

R
e

la
cj

a 

na spotkaniu. Były to dni pełne 
miłości, przyjaźni, oddania, 
pełne ducha i świętowania. 
Przybyli przyjaciele w różnym 
wieku, 35-latkowie i starsi, 
a także młodsi – najmłodszy 
miał 2 lata! 

Dzień rozpoczynaliśmy 
Eucharystią. Każdy z wice-
koordynatorów prowincji był 
odpowiedzialny za przygo-
towanie pantomimy do Ewan-
gelii. Po Eucharystii mieliśmy 
śniadanie. Resztę dnia spę-
dzaliśmy pod duchowym 
przewodnictwem ojca Izaaka, 
który w piękny sposób łączył 
Ewangelię z dnia, z tematem 
przewodnim, objawieniami Pa-
ni z Guadalupe oraz z naszą 
misją w Ruchu Wiara i Światło. 
Po oficjalnym przedstawieniu 
wszystkich wspólnot, mieliśmy 
przyjemność posłuchać Elviry, 
która jest osoba mądrą 
i żywiołową. Pokochaliśmy ją 
z miejsca. Chociaż Nadia 
w pewnym momencie poczuła 

się zmęczona… Zatem nasi 
wyjątkowi przyjaciele z niepeł-
nosprawnością udali się 
do ogrodu, by oddać się 
różnorakim zabawom i grom.  

Po południu zaofero-
waliśmy kilka warsztatów. Każdy 
mógł wybrać coś dla siebie 
w zależności od zainteresowań: 
śpiew i gry, jak dbać o siebie, 
jak zbierać fundusze, kanony 
Taize. Po warsztatach były 
grupki dzielenia. 

Wieczorem mieliśmy 
czuwanie modlitewne podobne 
do tego ze spotkania 
międzynarodowego w Libanie, 
prowadzone przez naszego 
kapelana - ojca Tony’ego 
i przeze mnie. To było dobre 
przygotowanie do pielgrzymki, 
która miała odbyć się 
następnego ranka. Po dniu 
wypełnionym zajęciami Rada 
Prowincji zebrała się, by omó-
wić sytuację w prowincji oraz 
poruszyć kwestię powstania 

 Nasza Pani z Guadalupe 
  

Podczas ostatniego zgromadzenia prowincji, w styczniu 2018 roku, prowincja „Open 
Hearts” („Otwarte Serca”), która dotychczas skupiała Meksyk, Honduras, Nikaraguę 
i Dominikanę, podzieliła się na dwie prowincje: „Our Lady of Guadalupe” („Nasza Pani 
z Guadalupe”; Meksyk) i „Heart of America and the Caribbean” („Serce Ameryki 
i Karaibów”; Honduras, Nikaragua i Dominikana). 
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nowej wspólnoty w Tabasco 
i plany na następny rok. 

Po śniadaniu i medytacji 
nad tematem dnia wyruszyliśmy 
dwoma autokarami do Sanktua-
rium w Guadalupe. Wszyscy 
mieliśmy na sobie zielone 
koszulki, specjalnie przygoto-
wane na tę okazję. Po dotarciu 
na miejsce spotkaliśmy się 
z naszymi przyjaciółmi z L’Arche 
z Meksyku. Po drodze rozwa-
żaliśmy „Tajemnice Wiary i 
Światła”. Wszystkie wspólnoty 
niosły swoje sztandary i banery. 
Mieliśmy także duże zdjęcie 
naszego założyciela, Jeana 
Vaniera. 

 Główne drzwi zo-
stały otwarte specjalnie dla nas 
i mieliśmy Mszę, którą odpra-
wiał ojciec Izaak, ojciec Tony 
i ojciec Hugo – kapelan dawnej 
prowincji „Otwarte Serca”. To 
był bardzo wzruszający moment 
dla wszystkich, gdy mogliśmy się 
zebrać u stóp Matki, Maryi 
z Guadalupe, patronki naszej 

prowincji. 
Po tym wspaniałym 

doświadczeniu udaliśmy się, 
wraz z naszymi przyjaciółmi 
z L’Arche, na piknik do parku 
w pobliżu Bazyliki. Odpoczy-
waliśmy, relaksowaliśmy się 
i mieliśmy wolne popołudnie, 
by pospacerować po wzgórzu 
Tepeyac, czy kupić jakieś 

pamiątki do domu. Dzień był 
piękny, raz było słońce, raz 
chmury. Na koniec, gdy czeka-
liśmy na autokary, spadł deszcz, 
który nas odświeżył jak prysznic! 
Wróciliśmy tak zmęczeni, że 
myśleliśmy tylko o kolacji i pój-
ściu spać. Z wyjątkiem Rady 
Prowincji, która musiała się 
jeszcze spotkać po kolacji. 

 

Nasza pielgrzymka  
z „Tajemnicami 

Wiary i Światła”.  
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W skład naszej prowincji 
wchodzi 20 wspólnot.  

W sobotę po Eucharystii, 
śniadaniu i konferencji poświę-
conej tematowi dnia mieliśmy 
rozmowy o formacji, czas 
na przekąski, warsztaty i grupki 
dzielenia. Należy wspomnieć, 
że podczas przerw między 
formacją a warsztatami każdy 
wicekoordynator zadbał o pyszne 
słodycze! 

Wieczorem doświadczy-
liśmy pięknego obrzędu umy-
wania stóp, poprowadzonego 
przez ojca Izaaka. Był to 
wyjątkowy moment pełen 
modlitwy i duchowości. Potem 
ubraliśmy się w nasze tradycyjne 
stroje i świętowaliśmy. Sala była 
pięknie udekorowana, a świę-
towanie prowadzili nasi przyja-
ciele z Południa, specjaliści! 
Każdy z wicekoordynatorów 
zaprezentował charakterystyczną 
dla swojego regionu piosenkę 
i taniec. Wszyscy byliśmy bardzo 
zadowoleni, a nasi najmłodsi 
przyjaciele tańczyli aż do rana! 
My opuściliśmy ich około 
północy… 

Na Mszy z rozesłaniem 
każdy wicekoordynator otrzymał 
świecę, aby poprzez ręce Maryi 
i krocząc śladami Jezusa, nieść 
Dobrą Nowinę i światło Wiary 
i Światła swoim wspólnotom. 
Oby udało nam się dotrzeć 
i do tych, którzy potrzebują 
Wiary i Światła, a jeszcze nie 
poznali jej błogosławieństwa, 

radości, miłości! 
 

Florencia Espino 
Koordynator prowincji 

  

Ekipa organizacyjna: Florencia, ojciec Izaak, Oly, Elvira, Elisa, 
ojciec Tony, Alejandra i Elsa  
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Czyż nasze serca 
nie płonęły? 

T 
o tym wersetem 
z Ewangelii św. Łukasza 
rozpoczęła się sesja 

formacyjna dla wspólnot sycy-
lijskich z prowincji „Mers et Vol-
cans” („Morza i Wulkany”). 
Obecni byli reprezentanci 
wspólnot z miejscowości: Maza-
ra del Vallo, Salemi, Palerme, 
Corleone i Messine. Sesja trwała 
trzy dni.  
 Formację prowadzili: Vito 
Giannulo, koordynator prowin-
cji, Rosita Daddatol, odpowie-
dzialna za misję oraz ks. Mauro 
Santoro, kapelan prowincji 
„Fleuve de Paix” („Rzeka 
pokoju”). Formacja była sku-
piona wokół opowieści „Historia 
ślimaka, który odkrywa wagę 
powolności” Luisa Sepùlveda.  
 Nie ma potrzeby komen-
towania spotkania, wystarczy 
przeczytać refleksje uczestni-
ków, aby zrozumieć, jak ono 
przebiegło:  
 
Dni pełne opowieści, miłości 
i emocji, które dają do myślenia. 
Wszyscy jesteśmy jedyni w swo-
im rodzaju i zawsze możemy 
odkryć coś wspaniałego. Dzię-
kuję za zorganizowanie tych 
szczególnych dni. 
Emi, Messine 
 
Sesja pokazała raz jeszcze wagę 
formacji, nie tylko ze względu na 
samo spotkanie, ale też ze 
względu na możliwość lepszego 

poznania się... Podkreśliliśmy, 
jak ważne jest słuchanie, które 
pozwala uczyć się siebie na-
wzajem. Chodzimy jak ślimaki 
lub żółwie, ale jeśli odważymy 
się pójść dalej, mimo powol-
ności, odkryjemy nowe światy. 
Alda, Mazara del Vallo 
 
Były to wspaniałe dni, podczas 
których znów mogliśmy się 
zobaczyć, a zwłaszcza poznać 
nowe osoby. Współczuję tym, 
którzy musieli zostać w domu 
z powodów zdrowotnych. 
Maria Carmela, Corleone 
 
Wspaniała okazja spotkania 
dawnych i nowych przyjaciół 
i wzajemnego ubogacania się 
poprzez nowe doświadczenia 
i pomysły. Dziękuję kapłanom, 
którzy nas prowadzili i wszyst-
kim członkom, obecnym i nie-
obecnym, tej wielkiej rodziny 
Wiary i Światła. 
Mariella, Palermo 
 
Oddychaliśmy rodzinną atmos-
ferą, wydawało się, że znamy 
się od zawsze. Tak się dzieje, 
jeśli żyje się czarem Wiary 
i Światła. 
Enza, Mazara del Vallo. 
 
 Na zakończenie formacji 
wskazaliśmy priorytety po-
trzebne do wzrostu wspólnot 
sycylijskich w przyszłości: 
 

• potrzeba organizowania se-
sji formacyjnych 

• obozy letnie 

• potrzeba większej liczby 
spotkań zespołu koordynatorów 

• międzywspólnotowa orga-    
nizacja świąt, aby przeżywać 
historię Wiary i Światła. 

 
 Jesteśmy teraz gotowi, 
aby przemierzać ulice, wiedząc, 
że nie jesteśmy sami oraz pewni 
tego, że z drugiej strony jest 
brat, który nas przyjmie, wy-
chodząc nam na spotkanie.  
 „Natychmiast 
wstali...” (Łk 24, 33-35). 
 Zrozumiałem wagę po-
wolności, aby żyć w pełni chwilą 
obecną. Teraz wiem, że Kró-
lestwo Boże, dzięki staraniom, 
znajduje się rzeczywiście w każ-
dym z nas. 
 

Alberto Alagna 
Wicekoordynator prowincji 
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W 
 języku eskimoskim 
„katimavik” oznacza 
„miejsce spotkania”. 

Tak się nazywają weekendowe 
spotkania członków Wiary i 
Światła, l’Arche oraz innych 
zainteresowanych. Ostanie ta-
kie spotkanie zgromadziło nie 
tylko przyjaciół z Węgier, 
ale także mówiące po węgier-
sku osoby z Ukrainy, Rumunii 
oraz Serbii. Swoją obecnością 
zaszczyciła nas również Uliana 
Roj – nasz wicekoordynator 
międzynarodowy. 

Spotkanie odbyło się 
w Szombathely, czyli w miejscu 
urodzenia świętego Marcina. 
Naszym gospodarzem był bis-
kup diecezjalny, a jednocześnie 
wieloletni przyjaciel Wiary i 
Światła (kiedyś kapelan 
wspólnoty „Chaber”), János 
Székely. Inny nasz przyjaciel, 
ojciec László Varga, wygłosił 
kazanie o Piotrze chodzącym 

po wodzie. Ojciec także czuje 
się jak w domu, będąc 
w świecie ludzi niepełnospraw-
nych i wciąż wędruje przez 
nowe wody - obecnie jako 
biskup diecezji Kaposvár. Jego 
prosta miłość do zwykłych ludzi 
przebija się we wszystkim, 
co mówi. Ojciec opowiedział 

nam, w jaki sposób pojął różnicę 
pomiędzy robieniem czegoś 
dla ludzi a byciem z nimi jako 
przyjaciel. Pokazał nam również 
różnicę pomiędzy zapałem 
w służeniu ludziom w danej 
chwili a zdolnością sprostania 
swoim ograniczeniom. Mówił 
także o zniewolonych złością, 

R
el

ac
ja

 

„Katimavik” na Węgrzech 
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którzy chcą opuścić swoje 
więzienia, ale nie mogą, 
ponieważ więzienie może być 
otwarte tylko od wewnątrz, czyli 
po przebaczeniu swoim krzyw-
dzicielom. Aby podkreślić swój 
przekaz, biskup opowiedział 
o doświadczeniach z niepełno-
sprawnymi, z którymi się przy-
jaźni, z bezdomnymi, z którymi 
się spotyka, czyli ludźmi, którzy 
mówią prostym językiem. 

Po wysłuchanym słowie 
odbyły się małe grupki dzielenia 
oraz różnorodne warsztaty, 
takie jak warsztat artystyczno-
rękodzielniczy, warsztat gier, 
muzyczny, taneczny, sportowy, 
biblijno-teatralny, a następnie 
spotkanie i rozmowa z bis-
kupem, zwiedzanie, opowieści 
biblijne. 

Następnego dnia 
po południu uczestniczyliśmy 
w obrzędzie umywania stóp. 
Po odczytaniu odpowiedniego 
fragmentu z Ewangelii biskup 
János Székely zrobił krótkie 
wprowadzenie, po czym zasiadł 

 

Węgry są częścią Prowin- 

cji „Danube” („Naddunaj-

skiej”) wraz z Rumunią i 

Serbią.  

• Węgry: 20 wspólnot 

• Rumunia: 8 wspólnot  

• Transylwania: 12 

wspólnot 

• Serbia: 8 wspólnot  

w jednym z kręgów. Obmy-
waliśmy sobie nawzajem stopy 
i błogosławiliśmy się wzajemnie 
przy dźwiękach kanonów Taizé, 
które rozbrzmiewały w tle.  

Czy „Katimavik” może 
się odbyć bez świętowania? 
Oczywiście, że nie. Zabawny 
quiz w sobotni wieczór, muzyka 
i tańce były możliwe nawet 
w zatłoczonym pokoju prze-
siąkniętym wilgotnym powie-
trzem lata… 

Następnego dnia wraz 
z lokalnymi wiernymi wzięliśmy 
udział w Eucharystii w kate-
drze. Nasz widok, oryginalni 
muzykanci oraz sposób przed-
stawienia Ewangelii zachwyciły 
parafian i wprawiły ich w dobry 
nastrój.  

Podczas ceremonii 
rozesłania poprosiliśmy księdza 
biskupa László Varga, aby został 
biskupem naszej Prowincji. 
Zgodził się bez wahania. 
 

ZC 
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wielka niewiadoma: jak będzie 
się nam pracowało? Czy zdo-
łamy stworzyć wspólnotę? Były 
obawy, czasem nawet całkiem 
spore. Ale stopniowo lody się 
przełamywały. Młodzież uczyła 
się dostrzegać potrzebujących 
w czasie wycieczek, podczas 
posiłków i na plaży. Chłopcy 
z Wiary i Światła wyrażali swoją 
radość z powodu spędzania 
czasu nad morzem z młodymi. 
Faktem jest, że pomysł wyszedł 
od jednego z nich, od Antonia, 
który poprosił młodych i ich 
kapelana o spędzenie wakacji 
razem. 

Temat tygodnia od 14 
do 20 lipca 2019 r. brzmiał: 
„My…superbohaterzy”. 

Wszyscy marzymy, by 
mieć moc, ale czasem nie 
zauważamy darów, które już 
otrzymaliśmy. 

Spider-Man nauczył 
nas, że ograniczenie może stać 

T 
o był cudowny letni 
obóz w Fano (Włochy) 
dla dziewiętnastu nas-

tolatków w wieku od szesnastu 
do siedemnastu lat z Medio-
lańskiego Oratorium z Grato-
soglio [dzielnica Mediolanu – 
przyp. red.], wraz z czterema 
instruktorami, jedenastoma 
osobami z niepełnosprawnością 
intelektualną z Wiary i Światła 
z Gratosoglio, Rho i Carugate, 
czterema mamami, ojcem 
Giovannim, siostrą Agnese 
i czworgiem przyjaciół – ze mną, 
Lilianą (koordynatorką „Fiume 
di Pace”- „Rzeka pokoju”), Norą 
i Elvirą. Na trzy dni dołączyli 
do nas Vito (koordynator 
prowincji „Seas and Volcanoes” 
– „Morza i Wulkany”) i Pietro 
(koordynator „Kimaty”): ich 
wkład był bardzo cenny, 
przyjaźń między nami pogłębiła 
się. 

Dwie różne grupy i 

się zaletą, że wielka moc niesie 
ze sobą wielką odpowiedzial-
ność, jeśli masz supermoc 
powinieneś jej używać dla dobra 
wszystkich. 

Hulk skłonił nas do re-
fleksji nad swoimi ciemnymi 
stronami, aby stawić im czoła 
i przekuć je na coś odwrotnego, 
coś pozytywnego. 

W postaci Wander Wo-
man łączy się piękno i dobro: 
do jakiego piękna dążymy? 
 
Wreszcie Invincibles, gdzie każ-
dy ma maskę reprezentującą 
jego tożsamość, każdy otrzymał 
inny dar, który uczynił go 
wyjątkowym na świecie. 
 

Młodzi doskonale uch-
wycili przesłanie płynące z re-
fleksji ojca Giovanniego. Dali 
z siebie to, co najlepsze. A pot-
wierdzają to ich świadectwa. 
Oto kilka z nich:  

Relacja 

Zakład  
i 
wyzwanie 
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„Pierwszy raz czułem się 
słaby, czułem się wolny taki jaki 
jestem, bez maski”. 
„Jedyna niepełnosprawność, 
którą widziałem w tych dniach 
to nasza własna, związana 
z wewnętrznymi trudnościami, 
które chcemy ukryć. Osoby 
niepełnosprawne pokazały nam 
to, co w środku, a teraz 
zostałem z pytaniami, które 
wciąż zmuszają mnie do re-
fleksji”. 
 
„Właściwie wszyscy jesteśmy 
tacy sami, mamy te same 
marzenia i pasje”. 
 
„Nauczyłem się być uważnym 
na potrzeby innych, ale nie 
na takie oczywiste, tylko te 
bardziej subtelne i trudniejsze 
do zauważenia, które są 
przekazywane jedynie spojrze-
niem lub delikatnym gestem”. 
 
„Wszystko było wyjątkowe, 
bez masek, takie prawdziwe…” 
 
„Dziękuję osobom z Wiary i 
Światła, zawsze silnym i przej-
rzystym w obliczu swojej 
niepełnosprawności, za to, 
że pomogły odkryć mi dary, 

 

o których sam nie wiedziałem, 
że jej mam”. 
 

Wyzwanie zakończone 
sukcesem. Wszystkich. Przygo-
da, którą trzeba powtórzyć. 

 
Angela Grassi 
Wicekoordynator 

międzynarodowy 

 

We Włoszech są trzy prowincje: 
 

• „Rzeka Pokoju” (Włochy Północne: 22 wspólnoty, Galia) 

• „Morza i Wulkany” (Włochy Południowe: 20) 

• „Kimata” (Włochy Środkowe: 24, Cypr: 3, Grecja: 2, 
Albania: 1) 
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Relacja 

W 
 czerwcu Wiara i 
Światło w Gruzji 
świętowała 25 lat 

istnienia. Z tej okazji zorga-
nizowano bardzo piękną 
uroczystość w Trerovani koło 
Tbilisi. 
 
 Był to bardzo upalny 
i duszny dzień. Przygotowania 
rozpoczęto już rano. Wszędzie 
byli ludzie, którzy zajmowali 
się dekorowaniem i różnymi 
innymi sprawami. W połowie 
dnia przybyły trzy wspólnoty: 
„The Grape Vine” („Wino-
rośl”), „The Source” („Źródło”) 
i „The Flower in a De-
sert” („Kwiat na pustyni”). 
Jednocześnie przybyli liczni 
zaproszeni goście, w tym 
dawni członkowie wspólnot, 
którzy nie uczestnicząc już 
w spotkaniach, ciągle mają 
tego samego ducha, myśli 
i przyjaciół w Wierze i Świetle. 
Wspólnoty w Gruzji w więk-
szości są stabilne i stały się 
prawdziwymi wielkimi rodzi-
nami.  
 
 W ciągu 25 lat tyle 
razem przeżyliśmy: pielgrzy-
mki i obozy wakacyjne, radości 
i troski. Ożyły wspomnienia, 
gdy wspólnie oglądaliśmy 
wspaniały montaż o historii 
Wiary i Światła w naszym 
kraju: jak Kira Gitelzon spot-
kała Jeana Vaniera w Moskwie 
i opowiedziała mu o Marii 

Gogoberishvili. Kilka lat później 
Jean przybył do Tbilisi i zaczęła się 
długa historia.  
 
 Zdjęcia z wizyty Jeana, 
z pierwszych spotkań wspól-
notowych i pierwszego obozu 
wzbudziły falę komentarzy, 
śmiech i radość! Wiecie, że to 
miłe rozpoznać siebie i innych 
na zdjęciach, ale także nieco 
dziwne zauważyć, że wszyscy byli 
młodsi! Przypominało to wielkie 
spotkanie rodzinne, na którym 
kilka pokoleń ogląda razem album 
ze zdjęciami.  
 
 Niektórzy spośród dawnych 
członków, mieszkający obecnie 

Gruzja ma 25 lat  

za granicą, wysłali swoje 
pozdrowienia na video. Było 
to bardzo wzruszające. Otrzy-
mali oklaski i podziękowania.  
 
 Potem wszyscy wyjęli 
papierowe serca z toreb. 
Musieliśmy znaleźć dwie 
osoby, które miały serce z tym 
samym motywem i dołączyć 
do zespołu. Zadziwiające, 
że  takich grupek było 25, czyli 
tyle, ile lat istnieje Wiara 
i Światło w Gruzji! Po świą-
tecznym posiłku - jak to 
w Gruzji, stoły były zaopa-
trzone obficie - każda grupa 
szukała lampionu. Zostały one 
schowane w parku, miały 
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różne kształty i wymiary, 
niełatwo było je odnaleźć! 
Ostatecznie wszystkie grupy 
zebrały się i lampiony umieś-
ciliśmy przy ikonach.  
 
 Rozpoczęła się piękna 
ceremonia: zapalano lampy, 
jedna po drugiej, przypominając 
piękne wydarzenia, jakie 
każdego roku dokonywały się 
w Wierze i Świetle. Dzię-
kowaliśmy za każdy rok. Kiedy 
wszystkie lampy zostały 
zapalone, nadszedł już wieczór, 
było magicznie i pięknie. 
Śpiewaliśmy pieśni dziękczynne 
z Maci Lvoveli, który grał na gi-
tarze, dziękując Bogu za Wiarę 
i Światło w Gruzji. 
 
 Niezapomniane chwile! 
Ojciec Guiseppe Pasotto opo-
wiedział o misji Wiary i Światła 
dzisiaj, a Maria Gogoberishvili 
dała głębokie i osobiste świa-
dectwo. Potem jako koordy-
nator prowincji ofiarowałam 
prezenty i gratulowałam całej 
naszej prowincji „Between the 
Seas” („Między Morzami”). Zoya 

Platonova i Eka Gachehiladze, 
które będą odtąd odpowie-
dzialnymi za Gruzję, przyniosły 
niespodziankę: wielkie ciasto 
z łódką! To był piękny dzień.  
 
 Wszyscy byli szczęśliwi. 
Levan Partsvania oświadczył, 
że  był to najlepszy dzień lata, 
a Nora Melitoniani zapytała, jak 
duże będzie ciasto, gdy bę-
dziemy świętowali 50 rocznicę 
Wiary i Światła! 
 

Olga Drobot 
Rosja, koordynator prowincji 

Provincja „Between the 
Seas” („Między Morzami’) 
gromadzi Gruzję, Litwę, 
Czechy, Rosję i Słowację. 
 

• Gruzja: 3 wspólnoty 

• Litwa: 11 

• Czechy: 4 

• Rosja: 13 

• Słowacja: 10 
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W 
spólnota „Espéra-
nce” („Nadzieja”) 
z Prowincji Centralnej 

Francji udała się na trzydniową 
pielgrzymkę do Pontmain, do 
sanktuarium, w którym Naj-
świętsza Dziewica ukazała się 
czworgu dzieciom w 1871 roku. 
Przesłanie Maryi brzmiało: 
„Módlcie się moje dzieci, Bóg 
szybko wysłucha waszych próśb, 
mój Syn czeka na wasze 
modlitwy".  
 Na początku wysłucha-
liśmy opowieści o objawieniu 
i zagłębiliśmy się w przesłanie 
będąc w miejscu, w którym 
dzieci widziały Maryję.  
 Matka Boża pojawiła się 
z czerwonym krzyżem w dło-
niach. Potem każdy z nas 
wykonał swój własny krzyż, 
a podczas rozesłania kapelan 
podpowiedział nam, abyśmy 
umieścili go w szczególnym 
miejscu, by częściej myśleć o Je-
zusie i Maryi. 
 Następnego dnia prze-
szliśmy Drogę Krzyżową zwaną 
w Pontmain „Drogą życia”, 
ponieważ rozpoczyna się 
Ostatnią Wieczerzą, a kończy 
Wniebowstąpieniem. Droga 
umiejscowiona jest w lasku. 
Skupiliśmy się szczególnie 
na pięciu stacjach, które przed-
stawiliśmy w pantomimie, co 
pomogło nam wejść w to 
misterium i modlić się z Jezu-
sem. Osoby, które są sercem 
naszej wspólnoty, doświadczyły 
tych stacji w niezwykły sposób. 
 Żadna wiaroświetlana 
pielgrzymka nie mogłaby się 
odbyć bez obrzędu umywania 

nóg! Doświadczyliśmy tego 
wieczorem. Każda osoba wy-
konała ten gest z namasz-
czeniem, a na koniec pomod-
liliśmy się za Jeana Vaniera. 
Uczestniczyliśmy również 
w Mszach świętych i mod-
litwach w sanktuarium.  
 Tak wygląda podsumo-
wanie najważniejszych wyda-
rzeń. Jednak aby to dzielenie 
było odzwierciedleniem inten-
sywności tego, czego doś-
wiadczyliśmy, ważne jest, 
aby opowiedzieć o atmo-
sferze: wózki inwalidzkie 
regularnie zmieniały kierowcę, 
modliliśmy się, bawiliśmy się 
i śpiewaliśmy. Odkryliśmy 
talent wokalny Laurenta. 
Michel, który zwykle nie bierze 
udziału w grach, grał kilka 
razy. Patrick zaprezentował 
nam swoją zwinność i psoty. 
Laurence podzieliła się z nami 
radością z przeżywania tego 
czasu we wspólnocie, nie 
zapominając o wybuchach 
śmiechu Erica... Tak, te trzy dni 

Relacja 

„L'ESPÉRANCE” 
w Pontmain 

były pełne przyjaźni, harmonii, 
pokoju i radości. 
 Maryja otoczyła naszą 
wspólnotę „Nadzieja” matczyną 
miłością i napełniła nas łaską. 
Alleluja, dziękujemy Ci, Maryjo. 
 

Gérard Cesbron 
Koordynator wspólnoty 

Pojmanie Jezusa 
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P 
rawie połowa tegorocz-
nych projektów poświę-
cona była wspólnotom 

z Bliskiego Wschodu, głównie 
z Syrii, gdzie zorganizowano 
28 obozów letnich dla młodych 
i ich rodzin. Po bratobójczej 
wojnie, która spowodowała 
dramatyczną sytuację gospo-
darczą i społeczną, chrześcijanie 
różnych wyznań należących 
do diecezji Homs, Aleppo, 
Latakia i Damaszek, spotykają 
się od czerwca do września, 
aby odzyskać siły i leczyć się 
z ran.  
 Ojciec Antoine Mukha-
llala, z Greckiego Melchickiego 
Kościoła Katolickiego w Aleppo, 

Świadectwo 

Znów poczuła  
bicie swego serca 

wraca właśnie z jednego 
z ośmiu letnich obozów, które 
wspólnoty Wiary i Światła 
organizują dla osób niepeł-
nosprawnych i ich rodzin. 
Trudno zdać sobie sprawę 
z tego, co oni przeżyli podczas 
wojny. Przerażeni snajperami 
i pociskami, które zabijały 
cywilów, musieli w strachu 
opuszczać swoje domy. Dziś 
bardzo potrzebują pomocy 
psychologicznej, szukają spot-
kania z Bogiem i znajdują 
spokój w modlitwie na łonie 
natury. Obozy letnie są dla nich 
niczym promienie słońca. 
 Z licznych doświadczeń 
ojciec Antoine chciał opo-

wiedzieć jedno, dotyczące pew-
nej wdowy, matki dwóch 
młodych dziewczyn, z których 
jedna miała autyzm:  
 Ta matka bardzo cier-
piała, ponieważ straciła męża 
przez chęć wyemigrowania do 
Europy na „statkach śmierci”- 
nie utopił się, ale został zabity. 
Kiedy oddano jego ciało, 
zobaczyła, że miał podcięte 
gardło.  
 Ta kobieta bardzo cierpia-
ła i żyła w więzieniu samotności. 
Mimo obecności w grupie, 
rzadko mówiła o swoim 
zmarłym mężu lub o córce. 
Odrzucała wszelkie formy 
radości, mimo iż inni próbowali 

Ostatniego lata organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie wsparła ponad czterdzieści 
obozów wakacyjnych dla wspólnot chrześcijańskich z krajów, w których chrześcijanie są 
mniejszością, są ofiarami dyskryminacji lub wojen. Oto świadectwo ojca Antoine’a 
po powrocie z obozu zorganizowanego w Syrii przez wspólnotę Wiara i Światło dla osób 
niepełnosprwnych i ich rodzin. Zdjęcia: PKWP 
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zdjąć z niej cierpienie.  
 Powoli, podczas tego 
tygodnia obozowego, miłość 
dotknęła serca tej kobiety 
uwalniając je od ciemności. Jej 
serce zaczęło więc na nowo bić. 
Na nowo poczuła, że życie może 
być piękne dzięki zmianie 
zachowania, jaką widziała 
u swojej córki z autyzmem, która 
nawet zaprosiła mnie, bym z nią 
zatańczył.  
 Na koniec obozu po-
wiedziała nam: „Jeśli obóz 
trwałby tydzień dłużej, jestem 
prawie pewna, że moja Jenny 
zaczęłaby mówić.” 
 Uczestniczyłem w wielu 
obozach letnich podczas siedmiu 
lat trwania mojego kapłaństwa, 
ale ten ostatni w Kfarsetta 
ze wspólnotą „Rodzina Nadziei” 
był jednym z najpiękniejszych 
obozów, gdzie poznałem radość 
Miłości i gdzie mogę powiedzieć, 
że otrzymałem więcej niż dałem.  
 Dziękuję Bogu za to, że ta 
kobieta przeżyła i dziękuję Mu, 
że dał mi okazję przeżyć tyle 
doświadczeń duchowych. Dzię-
kujemy jednocześnie członkom 
i dobroczyńcom z organizacji 
Pomoc Kościołowi w Potrzebie 
za ich wsparcie, bez którego nie 
byłoby możliwe przeżycie tego 
doświadczenia, które nas 
przybliżyło do tematu przewod-
niego obozu: „Z Bogiem two-
rzymy wspólnotę”. Proszę Boga 
Wszechmogącego, by was 
błogosławił, abyście mogli 
udzielać pomocy wszystkim, 
którzy Go szukają i abyście nadal 
byli narzędziami Bożymi, byście 
szerzyli Jego Miłość w świecie. 

 Tak jak wspólnota 
„Rodzina Nadziei”, również 
wiele innych dzieci, młodych, 
rodzin uczestniczy w podob-
nych obozach podczas tego 
roku w innych regionach Syrii, 
a także w Egipcie, Jordanii, 
Palestynie, Libanie, na Krymie 
czy w Republice Kongo, by od-
począć, wzmocnić się nie tylko 
psychicznie, ale też duchowo. 
 

Pomoc Kościołowi w Potrzebie 
5 sierpnia 2019 

 

W Syrii jest 30 wspólnot. 

Ojciec Antoine  
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T 
a duchowa i ludzka przygoda, prze-
żywana pod patronatem świętego 
Benedykta i świętej Teresy z Lisieux, ma 

swój początek w przyjaźni, która w latach 
80 ubiegłego wieku narodziła się pomiędzy Line, 
młodą kobietą, która prowadząc duchowe 
poszukiwania, chciała przeżyć swoje powołanie 
posługując najmniejszym, oraz Veronique, także 
młodą kobietą z zespołem Downa, która chciała 
poświęcić się Bogu. 
 Odwiedziłam kilka zgromadzeń, które przyj-
mowały osoby niepełnosprawne, ale widziałam, 
że one nie mogą się tam odnaleźć, że nie są dla 
nich odpowiednie, wyjaśnia matka Line, która 
obecnie pełni funkcję matki przełożonej zgro-
madzenia. Spotkanie z Veronique, dziewczyną 
z zespołem Downa, podsunęło nam pomysł. I to 
był prawdziwy początek. Powiedziałam sobie, 
że muszę pomóc jej w zrealizowaniu powołania.  
 Veronique chciała odpowiedzieć na wez-
wanie Pana, ale w każdym ze zgromadzeń, 

do którego się zwróciła, spotykała się z odmową, 
ze względu na zespół Downa. Prawo kanoniczne 
i reguły zakonne nie przewidują przyjęcia do życia 
zakonnego osób z upośledzeniem umysłowym. 
Line i Veronique przez 14 lat zabiegały o to, 
żeby statut tego szczególnego zgromadzenia, 
z jego własnym oryginalnym stylem, został 
uznany i w końcu osiągnęły sukces. 
 

 Uznanie przez Kościół  
 Line i Veronique założyły swoje zgromadzenie, 
które początkowo składało się tylko z nich 
dwóch, w małym mieszkaniu w 1985 roku. Potem 
dołączyła do nich kolejna dziewczyna z zespołem 
Downa. W 1999 roku poprosiły biskupa Tours 
i późniejszego kardynała, Jeana Honoré, aby uz-
nał je za stowarzyszenie publiczne wiernych 
świeckich. Wsparcie kardynała Honoré, który 
przedstawił ich sprawę w Rzymie, zaowocowało 
pierwszym uznaniem zgromadzenia (…), w 2011 
roku ich statut został przyjęty.  

Świadectwo  

Małe Siostry Uczennice Baranka mieszkają w centrum Francji. Są one pierwszym 
zgromadzeniem kontemplacyjnym na świecie, które przyjmuje do konsekrowanego 
życia osoby z zespołem Downa. 

Radość życia kontemplacyjnego 

Małe Siostry Marie-Ange, 
Camille i Géraldine  
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 Wspólnota życia 
 Obecnie jest 10 Małych Sióstr Uczennic 
Baranka. (…) Na ich styl życia składają się codzien-
ne prace i zadania. Msza święta celebrowana jest 
w kaplicy w każdy wtorek, a w ramach różnych 
zajęć odbywają się warsztaty z tkactwa i garn-
carstwa oraz, dodane ostatnio, tworzenie ogrodu 
roślin leczniczych. To niezwykłe powołanie wyraża 
się w wykonywaniu zwykłych ludzkich czynności, 
w pokorze posługi, podążaniu „małą drogą” 
ukazaną przez świętą Teresę z Lisieux, której 
duchowość jest źródłem ich inspiracji.  
 34 lata upłynęły odkąd usłyszałam wezwanie 
Jezusa, mówi siostra Veronique. Próbowałam 
poznać Jezusa czytając Pismo Święte i Ewangelię. 
Urodziłam się z niepełnosprawnością, nazywaną 
zespołem Downa. Jestem szczęśliwa. Kocham 
Życie. Modlę się, ale odczuwam smutek, gdy 
myślę o dzieciach z zespołem Downa, które nie 
odczują tej samej radości życia. Dla tych, którzy 
czuli się wezwani do życia, tak jak święta Teresa, 
powołani do miłości, podróż była długa, 
ale  cierpliwość i wiara wydały swoje owoce. Jezus 
sprawił, że wzrastałam w Jego miłości. Po od-
rzuceniu przez inne zgromadzenia, siostra 
Veronique doświadczyła swojej największej 
radości 20 czerwca 2009 roku, kiedy to złożyła 
śluby wieczyste w Instytucie Małych Sióstr 
Uczennic Baranka i stała się „oblubienicą Jezusa”. 
 

 Pozwól, aby miłość się rozwinęła  
 W czasach gdy społeczeństwu brakuje 
punktów odniesienia, ludzie nie odnajdują sensu 

życia lub nie cenią go tak, jak należy, nasze 
zgromadzenie chce potwierdzić święty charakter 
życia i osoby ludzkiej poprzez proste świadczenie 
naszym życiem poświęconym Bogu, mówią Małe 
Siostry. (…) 
 

 Dar przyjaźni z Jezusem 
 Matka Line mówi, że odkryła wielką duchową 
siłę w swoich siostrach z zespołem Downa 
i dodaje: One znają Pismo Święte, żywoty 
świętych i mają fantastyczną pamięć. One są 
duszą modlitwy, są bardzo uduchowione, są 
bardzo blisko Jezusa. Matka Line widzi w ich 
prostocie proroczy znak dla naszych czasów. Ich 
dusze nie są niepełnosprawne! Wręcz przeciwnie, 
one są bliżej Pana, łatwiej się z Nim komunikują. 
Pozostałe siostry z naszego zgromadzenia 
podziwiają ich umiejętność przebaczania, 
zdolność odnajdywania odpowiedniego 
fragmentu Pisma Świętego, który zachęci ich 
siostry i pomoże im nadać znaczenie każdemu 
z przeżywanych dni (…). 
 Niektórym to zgromadzenie może wydawać 
się niezwykłe. Inni uważają, że odpowiada ono 
antropologicznemu wyzwaniu w świecie mającym 
obsesję na punkcie wydajności i produktywności. 
Świecie, w którym wydaje się, że nie ma miejsca 
dla osób z zespołem Downa. Ich zdolność 
do kochania i bycia blisko Pana przynosi 
zaskakujące owoce. One przynoszą radość 
społeczeństwu i, przede wszystkim, przynoszą 
miłość światu. Światu, który tak bardzo jej 
potrzebuje. 

 



19 

 

 

 Nie lękajcie się 
 Dołącz do grona konsekrowanych wierzących 
i oddaj swoje życie Jezusowi wraz z Małymi 
Siostrami z zespołem Downa. Takie działanie 
oznacza wsłuchanie się w wezwanie do poś-
więcenia siebie najmniejszym i najbardziej 
bezbronnym świadkom Ewangelii życia. Przyjdź 
i zobacz! Gdy Bóg wzywa, obdarza swoją łaską 
i radością bycia konsekrowaną razem z Małymi 
Siostrami z zespołem Downa. 
 Dla nas oznacza to powtarzanie słów świętego 
papieża Jana Pawła II: oznacza odwagę do gło-
szenia „nie lękajcie się” światu, w którym boimy 
się jeden drugiego, boimy się słabości wpisanych 
w naszą naturę i warunki, takich jak niepeł-
nosprawność i choroba. Oznacza odwagę uznania 
- bardziej niż kiedykolwiek - piękna i wielkości 
życia w całej jego cierpiącej tajemnicy. (…) 
 Nie lękajcie się być świadkami powołania, 
które jest hojne, skierowane na innych, które 
wykracza poza etykietki niepełnosprawności i 
marginalizacji, nie bójcie się otworzyć głębiej, 
na w pełni ludzką pespektywę. 
 

Cyprien Viet 
Vatican News 

 
www.les-petites-soeurs-disciples-de-lagneau.com/ 
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T 
ego poranka, tak jak w inne dni, Symeon 
zaczął słuchać wewnętrznego głosu: 
Panie, czy to dzisiaj? Symeonowi śniło 

się, że nie umrze, dopóki nie spotka Mesjasza 
Pańskiego, a jego oczy ujrzą zbawienie przygo-
towane dla narodów, światło, które objawi się 
narodom i otoczy chwałą jego lud; pomimo 
podeszłego wieku oczekuje z nadzieją spełnienia 
tej obietnicy. Każdego poranka jego pytanie 
pozostaje bez odpowiedzi, ale tego dnia, 
cóż za radość! Słyszy, że ma pośpiesznie udać się 
do świątyni jerozolimskiej. Po drodze stawia sobie 
wiele pytań, dotyczących tego, co go czeka: 
czy zobaczy obłok okrywający świątynię, słup 
ognia oświecający Jerozolimę i pośród błyskawic 
i grzmotów usłyszy głos Pana, zwiastujący Jego 
powrót? Przypomina sobie, że Mojżesz usłyszał 
przestrogę jako odpowiedź na jego prośbę: 
Spraw, abym ujrzał Twoją chwałę (Wj 33,18). 
Żaden człowiek nie może oglądać mojego oblicza 
i pozostać przy życiu (Wj 33,20). Pomyślał wtedy, 
że ten dzień jest ostatnim dniem jego życia. 
 Gdy przybywa do świątyni, panuje tam 
zupełny spokój. Rozgląda się, do kogo by się udać. 
Spostrzega młode małżeństwo, które przyszło, 
by złożyć w ofierze swego pierworodnego, tak jak 
nakazuje to Prawo Pańskie, ale mówi do siebie, 
widząc, że przygotowali oni parę gołębic na ofia-
rę: To nie do tej rodziny powinienem się udać, 
to ubodzy. Jednak czuje się on nieodparcie 
przyciągany przez to Dziecię po czterdziestu 
dniach od urodzenia i Duch Święty, obecny 
w gołębicach, mówi do niego: Ten jest mój Syn 
umiłowany, w którym mam upodobanie (Mt 
3,17). Wtedy rozumie on wszystko i prosi Maryję, 

Zamyślenie 
  

Święto Światła 
Dlaczego wypadające 2 lutego Święto Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni zostało przyjęte 
jako święto wszystkich wspólnot Wiary i Światła na całym świecie? Nie było jakiegoś 
wielkiego rozeznawania ani oficjalnej decyzji. Dzień ten został nam dany w sposób zupełnie 
naturalny. Pierwsza pielgrzymka w 1971 roku odbyła się w Wielkanoc, a w 1972 roku pewna 
wspólnota franuska postanowiła, że jej doroczne święto będzie obchodzone w uroczystość 
Matki Bożej Gromnicznej, w dniu, w którym Pan Jezus jest przedstawiony jako Światło 
Świata i w którym symbol świecy jest tak wymowny. Idea tego święta rozprzestrzeniła się w 
całym świecie jak płomień, tak bardzo było to oczywiste. Podczas ofiarowania Jezusa w 
świątyni, tak jak w Wierze i Świetle, są obecni rodzice wraz z Dzieciątkiem i przyjaciele – 
Symeon i Anna.  

by mógł wziąć Dziecię w ramiona i woła 
donośnym głosem: Teraz, o Władco, pozwalasz 
odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego 
słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, 
któreś przygotował wobec wszystkich narodów: 
światło na oświecenie pogan i chwałę ludu 
Twego, Izraela (Łk 2,29-32). 
 Oczekiwane światło nie było słupem ognia, 
ale drgającym płomykiem, do którego 
podchodzimy, aby się ogrzać w rodzinie, 
wyczekiwane zbawienie nie mogło bowiem 
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pochodzić od jakiejś wielkiej siły, ale od tej 
kruchości, którą Symeon odnajduje zarazem w so-
bie i w tym Dziecięciu słabym i zależnym. Chwała 
Boża nie mogła objawić się w sposób triumfujący, 
ale objawiła się w małości. Przeżywał on dzieje 
proroka Eliasza na górze Horeb: Pan był obecny 
w szmerze łagodnego powiewu (por. 1 Krl 19,12). 
Świadomy, że to objawienie, którego właśnie 
dostąpił, było przeciwieństwem tego, czego 
oczekiwał naród izraelski, dodał mocne słowa 
skierowane do Maryi: Ten przeznaczony jest 
na (...) znak, któremu sprzeciwiać się będą, 
a Twoją duszę miecz przeniknie (Łk 2,34-35). 
 Co celebrują wspólnoty, gdy obchodzą 
wydarzenie, które nazywamy Świętem Światła?  
Przypominamy sobie radość spotkania Maryi, 
Józefa, Symeona i Anny wokół Jezusa. Byli oni 
jakby małą wspólnotą. Rozgrzewamy się 
przy świetle, które objawia się narodom przez 
najmniejszych spośród nas, świadczymy o zba-
wieniu, które otrzymujemy w szczególny sposób, 
gdy uznajemy, że Jezus na nas czeka w kruchości. 
Mówi o tym nasza modlitwa: Naucz nas 
odnajdować Twoją twarz i Twoją obecność 
we wszystkich naszych braciach i siostrach, 
zwłaszcza najsłabszych. 
 Musimy bez wytchnienia świadczyć wokół 
siebie, że to objawienie, jakiego dostąpił Symeon, 
jest przeznaczone dla wszystkich. Bóg nie 
oczekuje od nas, abyśmy szukali tego, co wielkie 
i mocne, by się z Nim spotkać. Nie oczekuje od 
nas, byśmy stali się nadludźmi, aby być blisko 
Niego. Oczekuje za to, byśmy zaczęli Go słuchać, 
a wtedy On nas nauczy przyjmować nasze 
zranienia i słabości, to w nich bowiem objawi się 
Jego moc. Nie uchroni to nas przed próbami. 
Nasze dzieci z upośledzeniem będą także 
wezwane do bycia „znakiem, któremu sprze-
ciwiać się będą”, a dusze rodziców przeniknie 
miecz i wiedzą o tym już od dawna...  
 

Ghislain du Chéné 

 
Wspominamy radość ze spotkania  

Maryi, Józefa, Symeona i Anny  
wokół Jezusa,  

którzy już wtedy byli  
jakby małą wspólnotą 

Na UkrainieNa Ukrainie 

We Francji 
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Relacja rosyjska, „Kroszka” 
 
 Wiara i Światło sprawia, że nasze życie 
staje się bardzo proste. Wśród nas nie ma 
wielkich umysłów, mamy fizyczne ograniczenia, 
ale jednocześnie to wzbogaca nasze życie. Mamy 
tylko małe rzeczy: piosenki, kwiaty, drobne 
prezenty, taniec, wspólny obiad i śmiech. 
Tchnienie Ducha Świętego i obecność Boga 
w najsłabszych z nas zamienia je w skarby, 
podtrzymuje i potęguje naszą przyjaźń.  
 Pomysł zaproszenia „La Colombe” był 
pragnieniem płynącym z serca. Jednak nie był to 

wcale rozsądny pomysł: małe, zmęczone 
zgiełkiem dnia codziennego, bez grosza, z za-
ledwie trzema osobami mówiącymi po francusku, 
co mogą zrobić nasze „Kroszki”? Postanowiliśmy 
oprzeć się na Bogu: jeśli nasze pragnienie Jemu 
się spodoba, to nam pomoże.  
 Przez rok przygotowań zrobiliśmy, co 
mogliśmy: menu, listę miejsc do odwiedzenia 
w Moskwie, uczyliśmy się francuskiego (sukcesem 
było nauczenie się dwóch słów: bonjour (dzień 
dobry) i merci (dziękuję), ale z powodu emocji, 
czasem i to myliliśmy) i modliliśmy się, 
aby wszystko poszło dobrze. Z kolei „La Colombe” 
myśleli o nas: modlili się za nasze rodziny, 
przygotowali drobne upominki.  
 Bóg zrobił resztę: za pośrednictwem swoich 
przyjaciół udzielił nam pomocy finansowej, 
porady odnośnie najlepszego zakwaterowania, 
tłumacza-wolontariusza, biletów na koncert, 
które już były wyprzedane, ludzi dobrej woli 
wokół nas. Ale przede wszystkim otworzył nasze 
serca na drugiego człowieka, napełniał nas 
radością pomimo problemów, które i tak nam 
towarzyszyły. Radość była tak wielka, że stała się 
widoczna dla innych ludzi: w autobusie czy w ho-
telu ludzie brali nas za jedną dużą rodzinę. I ta 
radość przemieniła nas. Zrozumieliśmy, że to 
spotkanie było naprawdę wspaniałym prezentem, 
kiedy zobaczyliśmy, że stało się coś niezwykłego: 
Rimma, mama Maszy, która jest w podeszłym 
wieku i ma trudności z chodzeniem, uśmiechnięta 
i radosna tańczyła ze wszystkimi na trawniku! 
Wtedy ogarnie dziewicę radość wśród tańca, 
i młodzieńcy cieszyć się będą ze starcami. 
Zamienię bowiem ich smutek w radość, pocieszę 
ich i rozweselę po ich troskach – powiedział Pan. 
(Jr 31, 13). 

ŻYWY EKUMENIZM 

Jedna rodzina 

Wiara i Światło jest obecna w 86 krajach, pośród różnych wyznań chrześcijańskich. Ścieżki 
naszych wspólnot, „La Colombe” („Gołąb”) z Troyes (Francja) i „Kroszka” („Okruszek”) 
z Moskwy, przez ostatnie dziesięć lat przecinały się dzięki więziom przyjaźni, które powstały 
wokół małego klasztoru benedyktynów we Francji. Partnerstwo polegało przede wszystkim 
na wymianie listów, prezentów i pamięci o wzajemnej modlitwie. Chęć spotkania narodziła się 
w Moskwie. W swoich listach wielkanocnych z 2017 roku kilka osób z „Kroszki” napisało 
do członków „La Colombe”: Kiedy nas odwiedzisz? Naprawdę chcielibyśmy cię poznać. W Wierze 
i Świetle jesteśmy trochę szaleni i staramy się słuchać Ducha Świętego, mówiącego do nas 
przez najmniejszych, więc wspólnota „La Colombe” zdecydowała się odpowiedzieć na to 
zaproszenie. Sześciu delegatów ze wspólnoty z Szampanii odwiedziło Moskwę w dniach od 20 
do 27 sierpnia 2018 r. Poniżej relacje z tego wydarzenia.  

Lena i Marie wyrażają przyjaźń pomiędzy 
naszymi dwiema wspólnotami 
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Relacja francuska, „La Colombe” 
 
 Bonjour i merci, to dwa francuskie słowa, 
których nauczył się Ivan i pozostali członkowie 
wspólnoty „Kroszka”. Kiedy dotarliśmy do Siem-
choz – wioski, w której żył i został zabity ojciec 
Aleksander Mień, jeden z założycieli Wiary i 
Światła w Rosji, i gdzie mieliśmy spędzić pierwsze 
dni spotkania – Ivan podbiegł do nas, chcąc nas 
powitać, a z jego ust wydobyło się… merci, czyli 
doniosłe dziękuję ! W ten sposób został nadany 
pewien ton. Dziękowano nam za przybycie. 
Trochę jak Abraham w odniesieniu do swoich 
gości. I nawet Anna, która powitała nas 
na lotnisku z Lisą, powiedziała: Jesteście odważni 
przybywając do nas! Do dzisiaj nie znaleźliśmy 
odpowiedzi, czemu odwaga ma być potrzebna 
do przyjęcia tak niesamowicie ciepłego i ser-
decznego zaproszenia do bycia częścią ich życia.  
 Od małej Aliony, ubranej w tradycyjny 
strój, otrzymaliśmy chleb i sól przed pierwszym 
posiłkiem. Następnie głowa Edwarda powoli, 
ale pewnie, osunęła się na ramię Bénédicte. 
Masza wzięła francuskiego mnicha za swojego 
przewodnika. Czyż Francuzi i Rosjanie nie trzymali 
się za ręce? Ci z niepełnosprawnością i ci w pełni 
sprawni? Co to oznaczało? Czyż nie mamy 
jednego domu Ojca, jak w pantomimie o małym 
domu w lesie - która wywołała wiele śmiechu - 
gdzie jest miejsce dla wszystkich i który naprawdę 
jest domem wtedy, gdy wszyscy mieszkańcy lasu 
znajdą tam swoje miejsce?  
 Tak, razem z rosyjskimi przyjaciółmi 
potwierdziliśmy, że w Wierze i Świetle, jeśli 
oddamy się prostocie i miłości bliźniego, bardzo 
szybko przestajemy zauważać, kto jest 
niepełnosprawny intelektualnie, a kto nie. 
Pomimo braku wspólnego języka powitano nas 
po prostu jak braci i siostry. A emocje, miłość 
okazywana drugiemu człowiekowi, zaufanie 
do obcych, którymi przecież byliśmy, widoczna 
wiara w Chrystusa Zbawiciela – to wszystko nas 
ogarnęło. Bóg jest w każdym z nich... w każdym 
z nas.  
 Wiara w Chrystusa Zbawiciela… Ona 
gromadziła nas rano i wieczorem w pięknym 
Oratorium, pośród ikon, pośród zdjęć członków 
„Kroszki”, którzy poszli do Nieba, wokół Słowa 
Bożego. Wiara w zmartwychwstanie, wyrażona 
przy grobie ojca Aleksandra Mienia, przed re-
likwiami św. Sergiusza, pośród barwnego tłumu 

pielgrzymów, w Boskiej Liturgii, w której 
uczestniczyliśmy w moskiewskiej parafii. 
Musieliśmy powstrzymać Marię, która pos-
tanowiła iść do Komunii – wyjaśniliśmy jej 
wcześniej, że jako katolicy nie zostaliśmy 
zaproszeni do Komunii w Kościele 
prawosławnym, ale Maria bywa czasami 
nieprzewidywalna – zasmuciło ją to na chwilę. 
Całkiem zrozumiałe. Czy nie uzmysłowiła sobie, 
że Ciało Chrystusa nie jest podzielone?  
 

Anna i „Kroszki”  
Bénédicte i „La Colombe” 

Na lotnisku Roissy: Bénédicte i Maria, Cyryl i 
Jean-Paul, Jacquie i o. Bernard 

„Kroszka” i „La Colombe” w muzeum  
w Moskwie 

Aliona wita 
chlebem i solą 
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Album rodzinny 

świętowaniu zamiast obozu 
letniego, który został odwołany 
w maju z powodu sytuacji 
panującej w kraju. Dziękujemy 
Bogu i wszystkim, którzy przy-
czynili się do zorganizowania 
tego świętowania. M.J. 
 
Nowo wybrani koordynatorzy 

prowincji 
 

• „Bridge of Friendship”  
(„Most Przyjaźni”; Argentyna,  

 
południowa Brazylia i Parag-
waj) – Renato i Jussara Batista 
zastąpią Waltera i Marcię 
Souza 

• Słowenia  
Damijan i Kristina Mlinaric 
zastąpią Krisitnę Anžeij. 
Dziękujemy każdemu z nich. 

 
 

Biskup Antoine Aoukar 

Były kapelan Prowincji „ILA 
Trinity” („ILA Trójca” – Iran, pół-
nocno-zachodni Liban i Armenia) 
został wybrany biskupem. 
Do czerwca zastąpi biskupa die-
cezji Antèlias, który zmarł 
w październiku. W tej diecezji 
znajduje się 8 wspólnot Wiary i 
Światła. Biskup Aoukar jest 19. 
kapelanem Wiary i Światła, który 
został wybrany na biskupa. 
Alleluja! 

Wiadomości z Sudanu 
 

Wspólnoty „Iman” i „Nour” 

z Chartumu pod koniec paździer-
nika spotkały się na wspólnym 

„France Rhône Azur” („Francja 
- Wybrzeże Rodanu”) 

 

W południowo-wschodniej Fran-
cji powstały trzy nowe wspól-
noty Wiary i Światła: w St Mar-
cellin, Chambery i Gardanne. 
Życzymy Wam pięknej podróży. 
 
 

Schinuda Eskander  
 

Koordynator Prowincji Połud-
niowy Egipt i Kuwejt - Schinuda 
oraz wieloletnia członkini wspól-
noty Wiary i Światła - Sally Na-
geh Soliman pobrali się 23 paź-
dziernika 2019 r. Postano-
wiliśmy podążać za Bogiem 
tworząc rodzinę w Wierze i 
Świetle. Drodzy Schinudo i Sally, 
życzymy Wam jak najwięcej 
szczęścia. 

 
 

Poezja 
 

Cześć, mam na imię Anne-
Thérèse Fourny.  
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28 grudnia  

 
świętowanie Nowego 
Roku w Słowenii, Kan-
čevci 

 
31 grudnia 

 
Sylwester dla Prowin-
cji „Paris et le Le-
want” („Paryż - 
Wschód”), Kościół  
św. Seweryna, Paryż 

 
24 stycznia  

 
rekolekcje dla wspólnot 
ze Słowenii, Kančevci 

 
25 stycznia  

 
spotkanie Rady Prowincji 
„France Est Péti-
llant” („Francja, Iskrzący 
Wschód” ), Dijon 

 
25-26 stycznia  

 
sesja formacyjna dla rad 
wspólnot z Francji, Issy-
les-Moulineaux 

 
30 stycznia-2 lutego 

 
sesja formacyjna dla 
trzech prowincji Egiptu, 
King Mariout 

 
2 lutego 

 
Święto Światła wspólnot 
Prowincji „Ile de France 
Ouest” („Francja Za-
chodnia”), Nanterre, 
Evry i Cergy 

 
8-9 lutego 

 
wybory Kapelana 
Prowincji Polski 
Centralno-Wschodniej, 
Supraśl 

Oryginalne pomysły 
 

Książeczka napisana przez 

naszego przyjaciela Hazela 
Bradley’a z l’Arche z Wielkiej 
Brytanii powstała z myślą o księ-
żach, pastorach i małych gru-
pach, aby adoracja i modlitwa 
stały się bardziej zrozumiałe i 
ciekawe dla osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną. 

Jeden z rozdziałów książki 
mówi o tym, jak zorganizować 
uroczystości w małych grupach. 
Ich inspiracją były między 
innymi wspólnoty Wiary i Świa-
tła. 

Dostępna tylko po angielsku: 
 

www.canterburypress.hymns 
am.co.uk/with-all-abilities 

Terminarz międzynarodowy 

Znam Ruch Wiary i Światła 
od 7 lat. Jestem we wspól-
nocie „Etincelle” („Iskra”) 
we Francji. Poniżej znajduje się 
wiersz w formie akrostychu, 
który napisałam na temat 
osoby niepełnosprawnej (ang. 
handicap). 
 
Habit (Przyzwyczajenie) 
Attention (Uwaga) 
Nature (Natura) 
Docile (Posłuszny) 
Indulgent (Wyrozumiały) 
Characteristic 
(Charakterystyczny) 
Attachment (Przywiązanie) 
Patience (Cierpliwość) 
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Solidarność międzynarodowa 
 

 W 2019 r. nie byliśmy w stanie odpowiedzieć na prośbę o solidarność 
międzynarodową na łączną kwotę 30 500 €. Rada Zarządzająca musiała dokonywać 
trudnych wyborów. Udział prowincji w funduszach międzynarodowych niestety spadł 
i nie byliśmy w stanie ofiarować więcej niż 19 400 €.  
 Niestety z tego powodu niektóre ważne wydarzenia wiaroświetlane nie mogły się 
odbyć w krajach najbiedniejszych. Jesteśmy międzynarodową rodziną, w której 
wzajemna pomoc zawsze odgrywała ważną rolę. W 86 krajach wszyscy żyjemy w tym 
samym rytmie, wszyscy mamy tę samą wiarę, tę samą Kartę, te same „Drogowskazy”… 
Powinniśmy być jak pierwsi chrześcijanie, którzy gromadzili swoje dobra i dzielili się 
nimi hojnie z potrzebującymi. Dobrze jest pamiętać o tym we wspólnotach. Ten rok 
jeszcze się nie skończył! 
 Dziękujemy za wkład w realizację misji Wiary i Światła... 

 

Tym prowincjom byliśmy w stanie pomóc: 
 

• „Holy Family” („Święta Rodzina”; Egipt, Sudan Północny): 715 €, towarzyszenie wspólnotom 

• „Egipt Środkowy”: 1 420 €, Święto Światła, obóz letni, sesja formacyjna 

• „Egipt Południowy-Kuwejt”: 1 900 €, Święto Światła, obóz letni, sesja formacyjna, spotkanie Rady 
Prowincji 

• „Heart of America and the Caribbean” („Serce Ameryki i Karaibów”; Honduras, Nikaragua, Domini-
kana): 
− 1 750 €, spotkanie młodych, Brazylia  
− 1 800 €, spotkanie prowincji 

• „Jesus, Light of the Andes” („Jezus, Światło Andów”; Chile, Kolumbia, Ekwador, Peru): 
− 1 525 €, Rada Prowincji, Peru 
− 680 €, spotkanie młodych, Brazylia 

• „Bridge of Friendship” („Most Przyjaźni”; Argentyna, Brazylia Południowa, Paragwaj): 
− 490 €, spotkanie młodych, Brazylia 
− 1 310 € Zgromadzenie Prowincji 

• „Our Lady of Guadalupe” („Nasza Pani z Guadalupe”; Meksyk): 2 680 €, spotkanie wspólnot  
i pielgrzymka 

• „Reborn” („Odrodzeni”; Brazylia Północno-Wschodnia): 1 220 €, spotkanie młodych 

• „Rainbow” („Tęcza”; Madagaskar, Mauritius, La Réunion, Seszele): 3 910€, 25. rocznica Wiary i 
Światła na Madagaskarze  

Madagaskar świętował swoje 25 urodziny! 
Relacja w kolejnym numerze 
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J 
akże trudno być dziadkami, a tym bardziej 
dziadkami małego, upośledzonego dzie-
cka! Co powinno się robić lub czego nie 

robić w odniesieniu do rodziców? Kiedy zamil-
knąć? Kiedy zabrać głos? Jakich użyć słów? 
 

 Oto obraz, który pomoże nam lepiej zro-
zumieć to szczególne miejsce dziadków: olej 
i dwa przeciwne skutki w zależności od sposobu 
jego użycia. Dodanie oleju do ognia może 
podsycić płomień. Natomiast wystarczy umieścić 
kilka jego kropli na zablokowanej zębatce, 
aby ponownie ją uruchomić. 
 

 Olej jest niezbędny w samochodzie i ma 
bardzo niepozorny wygląd. Z miski olejowej 
przechodzi do niewidocznych mechanizmów. 
Podobnie wielu dziadków stara się zachować 
dyskrecję. Sugerują, unikają narzucania. Szanują 
chwile, w których milczenie jest na wagę złota. 
„Pewnego dnia mój teść był świadkiem 
gwałtownego wybuchu gniewu naszego syna, 
który ma problemy psychiczne. Na próżno 
próbowałem go uspokoić, doprowadziłem go 
tylko do furii. Jego dziadek pozostał niepo-
ruszony. A mnie przekonał jego spokój. W końcu 
nastolatek wyszedł do ogrodu, jakby nic się nie 
wydarzyło”. 
 

 Tak jak olej, który spada kropla po kropli 
na żółtka jaj, aby utworzyć majonez, dziadkowie 
dość często przyjmują rolę łącznika i bronią 
jedności ponad podziałami, różnicami zdań, 
a nawet rozpadami, które mniej lub bardziej 
wpływają na wszystkie rodziny. Ich pragnieniem 
jest zapobieganie i naprawianie nieporozumień, 
przywracanie więzi, wspieranie spotkań 
jednoczących rozproszone dzieci i wnuki. 
W szczególności opiekują się tymi, którzy są 

List Marie-Hélène  

Dziadkowie jak balsam  
mniej uzdolnieni, a nawet odrzuceni. Cóż to za ra-
dość, gdy Sophie znajduje swoje miejsce spokoju 
i życzliwości w dalszej rodzinie, gdzie czuje się 
doceniona i kochana taka jaka jest! Babcia 
opiekuje się nią raz w tygodniu. „W tym czasie - 
mówi mama dziewczynki - mogę poświęcić się 
pozostałej dwójce, która czasami czuje się 
zaniedbana”. 
 

 W Biblii olej jest środkiem, a zarazem zna-
kiem uzdrowienia. Zmniejsza skaleczenia i siniaki. 
Leczy i ożywia, jak olej użyty przez Dobrego 
Samarytanina dla poranionego, leżącego na dro-
dze do Jerycha (por. Łk 10, 29-37). Olej to balsam, 
który leczy i uzdrawia. 
 

 Matka Armelle próbuje być takim olejem, 
który pociesza. „Kiedy już nie mogę znieść więcej - 
zwierza się Armelle, matka trojga małych dzieci, 
w tym Pierre'a z niepełnosprawnością sprzężoną – 
idę do mojej matki na dwie lub trzy godziny. 
Wylewam przed nią swoje emocje, a ona słucha. 
Nie wstydzę się, że nie mogłam czegoś znieść, a jej 
uśmiech, zrozumienie i miłość pomagają mi 
dotrzeć do miejsca, gdzie znajduję nową siłę.” 
Pamiętam także, że dziadkowie musieli stawić 

Wiara i Światło na Mauritiusie  
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Obyś każdego dnia miał  
wystarczającą ilość oleju!  

Nasz Ojciec w Niebie  
odnawia go niestrudzenie,  

jeśli Go o to prosimy. 

czoła diagnozie poważnego upośledzenia 
pierwszej wnuczki. Młodzi, zdruzgotani rodzice 
otrzymali wsparcie wyrażone tymi prostymi 
słowami: „Wiecie, że zawsze tu będziemy, 
kiedykolwiek byście nas potrzebowali”. 
 

 Na koniec, olej daje światło. Wielu 
dziadków ma dzieci, które nie zachowały światła 
wiary, i wnuki, które straciły punkty orientacyjne. 
Te niepełnosprawne cierpią najbardziej. 
„Pewnego wieczoru, kiedy Irène weszła do mojej 
sypialni, zastała mnie siedzącą przed ikoną. „Co 
robisz babciu?”. „Widzisz, że rozmawiam z Jezu-
sem”. „Ja również rozmawiam z Jezusem”. Jeśli 
nasze własne dzieci nie pozwalają nam przeka-
zywać wiary naszym wnukom, nadal mamy to, 
co najbardziej potrzebne - świadectwo wyrażane 
poprzez nasze życie, poprzez nasze gesty i praw-
dziwe odpowiedzi na ich pytania. 
 

 Gdzie zatem znajdziemy olej? Naprawdę 
chcielibyśmy być tym dobroczynnym olejem, 
który przynosi światło i siłę, ale co robimy, gdy 
czujemy się bezradni i niepewni? Miska olejowa 
jest pusta, a jeśli coś zostaje, to raczej szlam. 
 

 Oto sekret jednej babci. Miała prawdziwą 
niechęć do swojej bardzo trudnej wnuczki. 
„Wstydziłam się tego uczucia. Każdego dnia 
błagałam Pana, aby zmienił moje serce i aby moja 
wnuczka nie cierpiała z powodu moich 
negatywnych reakcji. Wyspowiadałam się, nawet 
jeśli to nie był grzech, ale pomyślałam, 
że powiedzenie Panu jest drogą do uzdrowienia.” 
Została ona z pewnością wysłuchana, ponieważ 
po jej śmierci jej wnuczka, obecnie dorosła, 
potwierdziła: „Miałam szczęście, że miałam 
babcię, która, jak sądzę, faworyzowała mnie 
i ogromnie mi pomagała ”. 
 

 Obyś każdego dnia miał wystarczającą ilość 
oleju! Nasz Ojciec w Niebie odnawia go 
niestrudzenie, jeśli Go o to prosimy i wiemy, jak 
go przyjąć1. 

1La lumière d'une rencontre (Światło spotkania), Wydanictwo 
Mame, strona 39.  

Wiara i Światło w Gruzji  


