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D 
roga Rodzino Wiary i Światła, 
Czy przyjrzeliście się uważnie słoocu na 
naszym logo Wiary i Światła? Jest to 

duże słooce umieszczone w górnym, centralnym 
miejscu rysunku. Jest to słooce o długich i 
potężnych promieniach, wydaje się, że chciałyby 
one głaskad postacie znajdujące się w łódce. 
Powoli odkrywamy słooce wychylające się z 
otaczających je chmur. Jest to słooce, którego 
zadaniem jest pokonanie wszystkich przeszkód i 
rozbłyśnięcie pełną mocą. To słooce wie, że 
chmury są tymczasowe, że przeminą. Chmury się 
w koocu rozwieją i słooce znów zaświeci i zapewni 
wszystkim ciepło – słooce o tym wie. 
W ciągu tych kilku dni myślałem o słoocu, 
ponieważ widzimy go mniej: zaczęła się jesieo. 
Wszyscy lubimy odczuwad ciepło i światło tej 
królewskiej gwiazdy i uwielbiamy efekty, jakie dają 
jej promienie. Uwielbiamy ją i potrzebujemy jej. 
Co zrobilibyśmy bez światła i żaru pochodzącego 
od słooca? Czasami musimy nakładad krem 
z filtrem lub kapelusz, gdyż zbyt duża ilośd słooca 
może wyrządzid nam krzywdę. 
Jesteśmy jak to słooce z naszego logo. Zostaliśmy 
wezwani do tego, aby świecid (niech świeci wasze 
światło przed ludźmi, Mt 5, 16) oraz byd światłem 
i żarem dla innych, szczególnie tych, którzy nas 

najbardziej potrzebują. Ale widzimy także szare 
chmury wokół nas, one nas osłabiają, wywołują 
w nas wątpliwości, popychają nas w kierunku 
poszukiwania komfortu lub samolubstwa. Gdy 
pozwalamy tym chmurom, żeby nas zakryły, 
potrzebujemy innych ludzi, aby pomogli nam 
ponownie rozbłysnąd światłem. Ale my wiemy, 
że te chmury odpływają i nie pozostaną na zaw-
sze. Więc musimy zrobid wszystko, co w naszej 
mocy, żeby nastąpiło to jak najszybciej: jesteśmy 
w stanie to zrobid, więc do dzieła. 
A skoro jesteśmy stworzenie na obraz i podo-
bieostwo Boga, musimy wywnioskowad, że słooce 
pisane wielkimi literami jest tym samym Panem, 
który pokochał nas już wtedy, gdy byliśmy w łonie 
matki. On jest Słoocem. Jeśli my też jesteśmy 
wezwani do tego, żeby byd „słoocami”, wynika to 
z tego, że Bóg nas stworzył i kocha nas. 
Potrzebujemy słooca Jego miłości, Jego 
przebaczenia, Jego radości, Jego pokoju… Nie 
możemy żyd bez tych darów Ducha Świętego. Nie 
możemy żyd bez Boskiego słooca. A jeśli 
pozwolimy na to, żeby jego promienie nas 
oświeciły i ogrzały, to sami możemy stad się 
słoocami dla innych. Czyż nie po to właśnie 
jesteśmy wezwani do życia w naszych 
wspólnotach Wiary i Światła? Aby byd słoocami 
dla innych, i dla tych, którzy jeszcze nie znają 
Wiary i Światła oraz daru, jakim są osoby 
z niepełnosprawnością intelektualną. 
Radośd! To lato było słoneczne, a wraz z nim 
doświadczaliśmy zmiany naszych zajęd i zwykłego, 
codziennego rytmu. Z całą pewnością spędziliśmy 
trochę czasu z naszymi wspólnotami… Aby wzmo-
cnid więzi, które jednoczą nas w Jezusie i byd 
słoocami dla siebie nawzajem. Jesieo się zaczyna 
i słooce cały czas wschodzi… 
 
Wy jesteście słoocami! 
 
Zjednoczeni w Jezusie.  

SŁOŃCE  
z naszego 
logo 

Od redakcji 
Raul Izquierdo 
Koordynator międzynarodowy 
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W 
 2017 roku, gdy zaczę-
łam pełnid funkcję 
wicekoordynatora 

w Hainaut, słyszałam prośbę 
płynącą od wielu osób, prośbę 
o powrót do „źródła” naszego 
Ruchu: Lourdes. W porozu-
mieniu z  ministrem zdrowia, 
zapytałam, czy moglibyśmy do-
łączyd do jednej z pielgrzymek 
diecezjalnych. W odpowiedzi 
usłyszałam: „Tak”. Dla mnie był 
to początek przygody. 
 

Organizacja  
 

Wzięto pod uwagę tempo, w ja-
kim poruszają się ludzie nie-
pełnosprawni i dopasowano 
do nich program pielgrzymki: 
dwa wydarzenia na dzieo. 
Wyjątkiem był pierwszy wieczór, 
gdy wzięliśmy udział w diece-
zjalnej procesji z pochodniami. 
To było cudowne...tyle świateł. 
 

Relacje międzyludzkie 
 

Bardzo dobra atmosfera, 
wspaniała solidarnośd i niesa-
mowite spotkania. 
Z Wiary i Światła w pielgrzymce 
uczestniczyło 51 osób. Wszyscy 
zakwaterowani byliśmy w tym 
samym hotelu w pobliżu 

Relacja 

Deszcz 
łask 

świątyo. 
Mieliśmy także to szczęście, 
że wraz z nami była odpowie-
dzialna za wspólnoty w naszym 
kraju Caroline de Moffarts, 
która była naszym fotografem, 
a także nasz krajowy kapelan 
Xavier Nys, dzięki któremu 
uczestniczyliśmy w celebra-
cjach pełnych życiodajnej mo-
cy, sensu i głębokiej prawdy. 
W niedzielę zaskoczyła nas 
liczba księży odprawiających 
międzynarodową Mszę, to było 
fantastyczne! Następnie uda-
liśmy się na piknik na świeżym 
powietrzu w Cité Saint Pierre. 
Śpiewaliśmy przy wsparciu 
naszego wspaniałego śpiew-
niczka, wykonanego z wielką 
pieczołowitością i precyzją 
przez Christine Lacroix. Wszy-
stkie wydarzenia związane 
z pielgrzymką były dobrze 
wyjaśnione, udokumentowane 
fotografiami. Później w sali 
uczniowie przygotowali dla nas 
trochę rozrywki, taoczyliśmy, 
śpiewaliśmy i śmialiśmy się 
wszyscy razem. Ten wspólny 
czas naprawdę ich poruszył. 
Nasi niepełnosprawni przyja-
ciele sprawiają, że znikają wszy-

stkie bariery, nawet strach. 
Grupa około pięddziesięciu osób 
okazała się idealna do współ-
działania. Cztery wspólnoty 
szybko się wymieszały i ich 
członkowie zapoznali się ze so-
bą. 
 

Wydarzenia szczególne  
dla Wiary i Światła 

 

Na początku naszej pielgrzymki 
poszliśmy do Bazyliki św. Piusa 
X, aby zobaczyd witraż z logo 
Wiary i Światła, który został tam 
zamontowany w 1971 roku. Jest 
on bardzo jasny, piękny! 
Następnie ci, którzy mogli 
chodzid, wyruszyli śladami Ber-
nadetty. Odwiedziliśmy młyn 
Boly *jej dom rodzinny – przyp. 
red.+ i Cachot *dawne więzienie, 
rodzina Bernadetty mieszkała 
tam w ciemnej i zimnej izbie od 
1857 do 1858 roku). Poczuliśmy 
tam ogromne wzruszenie. 
Pozostali członkowie naszej 
grupy pozostali w Bazylice 
św. Piusa X i podziwiali witraże 
ze scenami objawieo Maryi, 
jakich doświadczyła Bernadetta. 
Jedyne w swoim rodzaju wyda-
rzenie dla Wiary i Światła oraz 
L’Arche: umywanie stóp w ma-

Członkowie 4 wspólnot Wiary i Światła w Hainaut chcą podzielić się tym, czego doświadczyli 
w Lourdes.  Brali oni udział w diecezjalnej pielgrzymce w dniach 23-29 maja 2019 roku.  
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 łych grupach. Gratulacje dla Xa-
viera, który wspaniale objaśnił 
ten obrzęd i poprowadził go. 
Każda osoba biorąca w nim 
udział czuła się swobodnie, 
doświadczając prostoty w obco-
waniu z innymi. 
Poproszono nas o poprowadze-
nie Drogi Krzyżowej dla chorych 
osób z diecezji. Wykorzystaliśmy 
rysunki z książek Jeana Vanier (I 
walk with Jesus – Idę z Jezusem 
oraz I meet Jesus – Spotykam 
Jezusa). Ta Droga Krzyżowa 
pozwoliła nam się otworzyd, 
doświadczyd nowej wizji Męki 
Paoskiej. Byliśmy tam wraz 
z Jezusem, kroczyliśmy śladami 
Jezusa. Dziękujemy Ci Xavier za 
te wszystkie piękne, przemy-
ślane, dostosowane do każdego 
z nas medytacje. 
Doświadczyliśmy także sakra-
mentu namaszczenia chorych 
podczas Mszy dla Wiary i 
Światła. W tym sakramencie, 
udzielonym dwudziestu oso-
bom, staliśmy się jednością. 
Niektórzy udali się do basenów. 
Inni przeszli tzw. drogą wody. 
Niestety zaczął padad rzęsisty 
deszcz i musieliśmy szukad 
schronienia w hotelu. Poszliśmy 
do hotelowej kaplicy. Wysłu-
chaliśmy tam dobrej katechezy. 
Bardzo poruszająca była także 
wizyta w grocie, zobaczenie 
źródła, dotknięcie skały, poczu-
cie jej świeżości i szorstkości. 
Poczucie obecności Maryi tam, 
pośród nas. 
 

Niespodziewana wizyta 
 

Wikariusz generalny diecezji: 
czcigodny ojciec Olivier Fröhlich 
chciał się spotkad z nami 

jednego wieczoru w naszym 
hotelu. Każda wspólnota 
zaprezentowała swoją historię, 
jak doszło do jej utworzenia, 
dlaczego wybrane zostały takie 
właśnie nazwy: „The 
Rock” („Skała”), „The 
Boat” („Łódź”), „The 
Mosaic” („Mozaika”) i „The 
House of Bread” („Dom 
Chleba”). Pytaliśmy niepełno-
sprawnych: „Dlaczego przysz-
liście do Wiary i Światła?” Nasz 
gośd był bardzo zaintereso-
wany, bardzo szybko poczuł się 
swobodnie w naszym gronie, 
zadawał pytania i zachęcał nas 
do kontynuowania naszego 
dzieła. 
 

Podsumowując 
 

Pomimo tego, że deszcz padał 
każdego dnia oprócz niedzieli, 
możemy powiedzied, że stał się 
on dla nas deszczem łask.  
 

S. Anne-Marie Penninckx 
Wicekoordynator prowincji 

Oto tekst wyryty obok 
witraża w Lourdes: 
 
W nawiązaniu do pielgrzymki 
Wiary i Światła, jej organi-
zatorzy chcieli, aby ten witraż 
pozostał żywym wspomnie-
niem ich wielkanocnej radości w 
1971 roku. 
To dzieło światła, zrealizowane 
przez francuskiego twórcę 
wizaży, oparte na sponta-
nicznym rysunku wykonanym 
przez MEB’a [Marca Eber-
schweilera – przyp. red.], 
służyło jako godło wszystkim 
małym braciom z niepełno-
sprawnością. Przedstawia ono 
łódź z dwunastoma apostołami, 
żeglującą w świetle zmartwych-
wstałego Pana. 
„Chmury się otwierają, Panie, i 
spływa na nas światło”. 
Spójrzcie na witraż. Piękny 
rysunek MEB’a: gdyby był tylko 
niebieski… nie byłby piękny!  
Gdyby był tylko czarny, nie  
chcielibyśmy na niego patrzeć! 

 
 
 
 

Gdyby był tylko żółty, nic by nie 
znaczył!... Połączenie tych 
wszystkich kolorów sprawia, że 
jest on bardzo piękny: brązowy 
z białym, czerwony z nie-
bieskim… 
Jest on piękny także poprzez 
wiadomość, jaką dla nas 
przekazuje: jesteśmy wszyscy w 
tej samej łodzi. 
Gdy żyjemy wspólnie, jak bracia, 
jesteśmy jak piękny witraż, 
piękny rysunek światła, na który 
Bóg uwielbia patrzeć. 
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W 
 2017 roku nasze 
wspólnoty radośnie 
zgromadziły się w Al-

bert, niedaleko Amiens. Od te-
go czasu czekały na kolejne 
spotkanie, aby w piętnastą 
rocznicę ponownie zgromadzid 
się w Roye, w pobliżu miejsca 
zamieszkania Kamilii i Gérarda 
Proffit1. 
 Z całej prowincji przybyło 
nas ponad dwieście osób. 
Mieliśmy przyjemnośd dzielid 
ten dzieo przyjaźni z para-
fianami Roye. Podczas Mszy 
świętej modliliśmy się, śpiewa-
liśmy oraz wspominaliśmy 
naszego przyjaciela Denisa, 
który odszedł tego dnia o po-
ranku i Jeana Vanier, który 
został pochowany trzy dni 
wcześniej kilka kilometrów 
stąd.  
 W procesji ze sztan-
darami dotarliśmy do miejsca 
świętowania. Słooce świeciło 
(na północy jest zawsze piękna 
pogoda!), dlatego mogliśmy 
posilid się koktajlem owocowym 
na zewnątrz. To była okazja 
dla członków prowincji do le-
pszego poznania siebie 
nawzajem. Wysłuchaliśmy także 
trzech świadectw parafian, 
którzy bardzo dobrze znali 
Kamilę Proffit i jej rodzinę. 
 Posiłek był czasem świę-
towania. Na pięknie udeko-
rowanych stołach każda osoba 
znalazła przy swoim miejscu 
mały prezent: kartkę z jednym 
zdaniem (dla każdej osoby było 
przewidziane inne zdanie) 

zaczerpniętym z tekstów Jeana 
Vaniera lub Marie-Hélène 
Mathieu, np.: „Powitanie kogoś 
jest otwarciem serca i ofiarowa-
niem w nim miejsca dla drugiej 
osoby.” Przy posiłku towarzy-
szyła nam muzyka. Na festiwalu 
prowadzonym przez Jeffa każdy 
mógł zaśpiewad i zataoczyd. 
Wysłuchaliśmy również opo-
wieści o „Magiku Kolorów”, 
w centrum której znalazły się 
wspólnoty prowincji. Każdy 
region prowincji otrzymał swój 
kolor wstęgi: niebieski dla Do-
liny Sekwany, pomaraoczowy 
dla Pikardii oraz żółty dla pół-
nocnej Francji. Zmieszaliśmy 
kolory tworząc tęczę – symbol 
jedności i pokoju. 
 Popołudniowy czas 
na herbatę pozwolił nam na od-
poczynek po zabawie i farandoli 
*taniec z Prowansji – przyp. 
red.+. Każdy z nas wyszedł 
z tego spotkania z bagażem 
wspomnieo, z uśmiechem 

na twarzy oraz w gotowości 
do spotkania z okazji 50. rocz-
nicy Wiary i Światła. 

 
Rada Prowincji 

Relacja 

Tęcza 
Spotkanie prowincji „Francja Północna” w Roye 19.05.2019 

1Zobacz: Nigdy więcej sami, s. 42. 

Prowincję „Francja 
Północna” tworzy 28 

wspólnot.  
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W 
 niedzielę 2 czerwca 
2019 roku pięd na-
szych wspólnot z Lu-

ksemburga spotkało się w Stein-
sel, aby świętowad podwójne 
wydarzenie: 40. rocznicę pow-
stania pierwszej wspólnoty, 
„Aurore” („Świt”) ze Steinsel 
(założonej przez s. Paul-Marie 
Ruppert w 1979 roku) oraz 
doroczny krajowy dzieo forma-
cji. 
 Pogoda była piękna. 
Celebracja rozpoczęła się Mszą 
z parafianami ze Steinsel, którą 
odprawiał ojciec Georges Hoff-
mann, nasz kapelan. Na począt-
ku Nicole z Luksemburga i Hetty 
Gommans z Holandii (poprzed-
nia koordynatorka prowincji 
„Heart of Europe” - „Serce 
Europy”) przedstawiły Wiarę i 
Światło wiernym uczestniczą-
cym we Mszy. 
 W kazaniu ojciec Hoff-
mann wyjaśnił słowa niedzielnej 
Ewangelii w bezpośrednim po-
wiązaniu z Wiarą i Światłem. 
Miłujcie się wzajemnie, tak jak 
Ja was umiłowałem! Że wszyscy 
są jednym, tak aby świat 

Relacja 

uwierzył! 
 Czyż nie jest to także 
powołanie i misja Wiary i 
Światła? Kochad słabych, ma-
łych, tych ludzi, którzy są 
wykluczeni ze społeczeostwa  
lub odsunięci na bok, kochad tak 
jak Bóg ich kocha. Akceptując 
nasze różnice i ograniczenia, 
chcemy budowad z nimi bra-
terski świat, w którym każdy 
człowiek jest akceptowany, 
ceniony i kochany taki jaki jest, 
i gdzie „dawanie i otrzymywa-
nie” sprawia, że życie jest 
piękne i promienne. 
 Piosenki, które śpiewaliś-
my podczas Mszy, towarzyszące 
im gesty i oklaski, akompa-
niament Hetty na gitarze, 
sprawiły, że wszyscy odczuliśmy 
atmosferę uwielbienia Boga, 
świętowania i radości. Obecnośd 
Jezusa wśród nas była wyraźnie 
wyczuwalna. 
 Po Mszy zgromadziliśmy 
się przed kościołem, aby zrobid 
wspólne zdjęcie. 
 Świętowanie trwało nadal 
w zatłoczonym holu parafii. 
Po smacznym posiłku radosna i 

Wielkie świętowanie  
w Luksemburgu  

Mady Kellen, koordynator 
wspólnoty, Nicole Reding, 
koordynator krajowy, i siostra 
Paul-Marie Ruppert 

Hetty Gommans z gitarą  
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świąteczna atmosfera podtrzy-
mywana była pełnymi uniesie-
nia pieśniami, które śpiewali 
wszyscy, nawet nasz kapelan 
krajowy, ojciec Jeannot Gillen. 
 Niczego nie zabrakło: ani 
pysznego ciasta, ani odnowio-
nych przyjaźni. 
 Bert i Sam Collins, koor-
dynatorzy prowincji, zaprosili 
nas do pięknej podróży poprzez 
świat z Wiarą i Światłem. 
Podróży, w której obrazy 
przeplatały się z piosenkami 
wykonywanymi przez Hetty. 
Poprzez te obrazy, świadectwa 
przekazywane w „Żaglach 
na maszt!” i poruszające słowa, 
przedstawili nam oni różnych 
członków ogromnej międzyna-
rodowej rodziny Wiary i Światła. 
Udało im się pokazad nam jej 
różnorodnośd w jedności, a tak-
że jej uniwersalnośd i wymiar 
ekumeniczny. 
 Był to bardzo intere-
sujący, dający satysfakcję i 
wypełniony wieloma atrakcjami 
rodzinny dzieo. 
 

Siostra Paule Marie 
Zdjęcia: Féleix Wenny 

 

Bert and Sam 

Holandia składa się z 6 
wspólnot 
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W 
 sobotę 11 maja kino 
Rex w Sées było 
wypełnione po brzegi 

osobami, które chciały obejrzed 
film dokumentarny pt. „Jean 
Vanier, le sacrement de la ten-
dresse” („Jean Vanier, sakra-
ment czułości”). Reżyser 
Frédérique Bedos przedstawił 
losy niezwykłego człowieka, 
którego porównał do samego 
Gandhiego. Pomiędzy rozmo-
wami z założycielem L’Arche 
oraz Ruchu Wiara i Światło 
w film wpleciono klika bardzo 
poruszających scen. Dokument 
podkreślał czułośd niepełno-
sprawnych osób oraz czułośd 
Jeana Vaniera. 
 Jesteście piękniejsi niż 
byście o sobie pomyśleli. To 
zdanie Jean Vanier powtarzał 
nieustannie. Widzowie podzielili 
się wrażeniami z filmu oraz po-
kazali jak bardzo ich poruszył. 
Swoje przemyślenia przedstawili 
w obecności kompozytora mu-
zyki filmowej Nicolasa Wau-
quieza oraz członków parafii, 
w której działa wspólnota Wiary 
i Światła.  
 Niedziela 12 maja była 
czasem świętowania. Rano 
w kaplicy Opatrzności Bożej 
odbyła się Msza dziękczynna 
z udziałem cudownych osób. 
Wolontariusze z parafialnej gru-
py z Lourdes przyłączyli się 
do wspólnej modlitwy z osoba-
mi niepełnosprawnymi, ich ro-

Relacja 

Most przyjaźni 

dzinami i przyjaciółmi.  
 Wiadomośd o śmierci 
Jeana Vaniera w czwartą 
Niedzielę Wielkanocną na-
tchnęła nas, aby podziękowad 
za życie człowieka, który stał 
się narzędziem Jezusa 
w tworzeniu Wiary i Światła. 
Pozostawaliśmy w jedności 
ze wszystkimi wspólnotami 
na całym świecie. 
 Ewangelia o Dobrym 
Pasterzu została pięknie zo-
brazowana w pantomimie.
 Następnie nadszedł czas 
na procesję z darami: każda 
osoba została poproszona, 
aby przynieśd przedmiot, który 
kocha w życiu najbardziej. 
Kaplicę opuściliśmy śpiewając 
ulubioną piosenkę Wiary i 
Światła ze spotkania w Lourdes 
– „ Posłaocy radości”. 
 Posiłek był bardzo uro-

czysty, przygotowaliśmy go 
wspólnie. Zdmuchnęliśmy także 
10 świeczek na torcie urodzi-
nowym. 
 Po południu nadszedł czas 
na występy i taoce! Grupa 
taneczna Arts Sensibles z Caen, 
która wierzy, że w osobie 
niepełnosprawnej intelektualnie 
ukryty jest artysta, zapre-
zentowała pokaz pt. „Gracias” – 
było to zaproszenie na bal! 
Coralie, która jest choreografem 
i pracuje z osobami niepełno-
sprawnymi, uwielbia tango 
argentyoskie; zaprosiła nas 
do wspólnego taoca. Cóż to była 
za radośd! 
 Dołączcie do nas za 10 
lat! 

Jean-Marie Poussin 
Kapelan wspólnoty 

  

WSPÓLNOTA WIARY I ŚWIATŁA „BRIDGE OF FRIENDSHIP” („MOST PRZYJAŹNI”) Z SÉES 
(PROWINCJA „FRANCJA CENTRALNA”) PRZEZ DWA DNI ŚWIĘTOWAŁA SWOJĄ 10. 
ROCZNICĘ ORAZ ZŁOŻYŁA HOŁD JEANOWI VANIEROWI, KTÓRY WRAZ Z MARIE-HÉLÈNE 
MATHIEU ZAŁOŻYŁ MIĘDZYNARODOWY RUCH WIARA I ŚWIATŁO. 
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Rzut oka na raj 
 

Film o Jeanie poruszył nas 
głęboko. Poczuliśmy się 
zjednoczeni z nim mocniej 
od czasu kiedy odszedł, 
by byd bliżej Boga.  
Bardzo podobała mi się 
Msza w niedzielę, w czasie 
której nasi przyjaciele 
prezentowali małe plakaty; 
prostota tej ceremonii oraz 
jej urozmaicenie.  
Bardzo podobał nam się 
wspólny posiłek z grupą 
wolonatriuszy z Lourdes, 
wspólnotą ,,Mała droga” 
z Caen oraz z wyjątkową 
rozrywką, jaką zapewniła 
nam katarynka, przy której 
śpiewaliśmy. Podobał nam 
się też popołudniowy wy-
stęp, ponieważ wszyscy byli 
zadowoleni, że KAŻDY był 
w stanie wykonad kroki 
taneczne z członkami zespo-
łu – pełnymi wrażliwości i 
dobroci.  
Dziękujemy Bogu za ten 
piękny dzieo, za migawkę 
z raju! 

 

René i Marie-Louise 

Nowy oddech 
 

Każde ze spotkao podczas tych 
dziesięciu pięknych lat w Wie-
rze i Świetle to było dzielenie 
się sercem naszej parafii. 
Ciepłe przyjęcie, które nam 
okazaliście naznaczyło nasze 
dni. Podczas niedzielnego 
świętowania dziesięciolecia 
nasi artyści przywitali was i 
przedstawili mini musical - 
tango prowadzące nas 
do ,,Mostu przyjaźni”. 
Poprzez ruchy taneczne 
dotarło do nas, że mimo naszej 
kruchości jest w nas ukryta 
kreatywnośd i rozmach. Ten 
cenny czas świętowania 
przyniósł powiew świeżości 
w podróży naszej wspólnoty. 
 

Gaël i Estelle 

NIEKTÓRE ŚWI[DECTWA  
Z TYCH DWÓCH DNI 

 

Taoczyłam tango 
 

Msza bardzo mi się podobała. 
Czytałam prezentację o Wie-
rze i Świetle. Pieśniarz z kata-
rynką ożywił wspólny posiłek. 
My także śpiewaliśmy! Bardzo 
podobało mi się tango, któ-
rego uczyliśmy się z tance-
rzami ,,Arts Sensibles” z Caen. 
Około dziesięcioro z nas tao-
czyło tango w parach, prowa-
dzonych przez dwóch muzy-
ków. Dziękuję wszystkim! 

 

Florence  

 

Boży Kolos 
 

Atmosfera była bardzo do-
bra i ciepła. Było mnóstwo 
świeżości, dobrej woli oraz 
otwartości w sercach. Był to 
prawdziwy czas łaski. Dzieo 
wcześniej mogliśmy cieszyd 
się filmem o Jeanie Vanier, 
Bożym Kolosie. Dziękujemy 
po raz kolejny za zebranie 
nas razem na tę rocznicę.  
 

Jean i Thérèse 
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świętą, którą celebrował 
ojciec Christian Mahéas, 
kapelan l’OCH i L’Arche 
we Francji oraz ojciec Jacques 
Cuche, założyciel kilku wspól-
not Wiary i Światła. W kazaniu 
o. Christian prześledził przy-
godę Marie-Hélène, od jej 
kluczowego spotkania z 
Suzanne w 5 klasie aż do tego 

4 
 lipca jest ważną datą 
dla Wiary i Światła. Jest 
to dzieo urodzin Marie-

Hélène, wspaniałej damy. 
W tym roku świętowanie było 
nieco bardziej wyjątkowe, 
ponieważ były to jej 90. 
urodziny, a kiedy zmieniasz 
dekadę, świętowanie jest 
zawsze bardziej spektakularne. 
Jednak wypadło to zaledwie 
dwa miesiące po śmierci Jeana 
Vaniera i nie mogliśmy o nim 
zapomnied. 
 Było nas mnóstwo z Wia-
ry i Światła, z l’OCH *Chrześ-
cijaoskie Biuro Osób Niepełno-
sprawnych – przyp. red.+, 
z L’Arche, z rodziny Marie-
Hélène i spośród przyjaciół; 
spotkaliśmy się w ,,Petites 
Sœurs des Pauvres” przy alei 
Breteuil (Paryż), gdzie Marie-
Hélène obecnie mieszka, w re-
zydencji zwanej ,,Mój Dom”. 
Wszystko rozpoczęło się Mszą 

jubileuszowego dnia, w którym 
zasługuje na odpoczynek i re-
laks, aby móc kontemplowad i 
dziękowad za tę piękną przebytą 
drogę oraz pokładad zaufanie 
w tych, którzy przejęli pałeczkę. 
 Następnie w cieple 
letniego słooca udaliśmy się 
do ogromnego ogrodu sióstr, 
gdzie czekał na nas bufet. 
Byliśmy jak rodzina, zjednoczeni 
wokół radosnego świętowania 
nowego etapu w jej życiu. Każda 
osoba odnalazła przyjaciół, 
których nie widziała od jakiegoś 
czasu. Utworzyła się kolejka 
do Marie-Hélène, aby ją uścis-
nąd, zrobid sobie z nią zdjęcia, 
powiedzied kilka miłych słów… 
 Później był czas na tort i 
zdmuchnięcie świeczek, w czym 
Pierre-Louis pomógł Marie-Hé-
lène. Następnie kilka przemó-
wieo, w których mogliśmy 
okazad naszą przyjaźo i przy-
wiązanie. Marie-Hélène otrzy-
mała piękny prezent: mozaikę, 

Relacja 

90. urodziny  
Marie-Hélène 

Msza dziękczynna 

Prezent 

http://fli-afoi.blogspot.com/2019/07/marie-helene-fete-son-90eme-anniversaire.html
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stworzoną na warsztatach 
L’Arche z Trosly-Breuil, przed-
stawiającą logo Wiary i Światła. 
Wspólne odmówienie modlitwy 
„Ojcze nasz” zakooczyło ten 
wspaniały wieczór. Był to czas 
odpoczynku oraz dziękowania za 
życie Marie-Hélène. 
 

 Ghislain du Chéné 
Zdjęcia: Michel Pourny 

Cristina et Miguel 

Marie-Hélène i Pierre-Louis zdmuchują świeczki 

Rodzinne zdjęcie! 

Bufet 
Podziękowania od Marie-

Hélène 
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wspólnot na Filipinach, jedną 
w Malezji, dwie w Singapurze, 
jedną w Indiach i dwie w Pa-
kistanie. 
 Spoglądałem na daty i… 
sądziłem, że jest jeszcze dużo 
czasu, że czerwiec jest tak 
odległy! Ale czas ma swój rytm 
i wszystko przychodzi w swoim 
tempie, tak to jest. Kiedy już 
miałem bilety na samolot i 
zobaczyłem jak długi jest lot 
do Manili, stwierdziłem, że 
Hiszpania jest rzeczywiście 
po drugiej stronie globu. Ale 
mimo tak długiej podróży, jaka 
była przede mną, byłem bardzo 
podekscytowany i pragnąłem 
dzielid się doświadczeniami, 
pragnąłem słuchad i uczyd się. 
 Po wielu godzinach lotu, 
międzylądowaniu w Doha w Ka-
tarze, znalazłem się w Manili. 
Tam czekała na mnie Margarita, 
koordynatorka prowincji. 
Od pierwszego powitalnego 
uścisku poczułem się jak 
w domu. Z lotniska pojecha-
liśmy na nocleg. Gościnę 

W 
 czasie spotkania na-
szej międzynarodowej 
ekipy w marcu w Sa-

lamance poruszyliśmy problem 
uczestnictwa w życiu prowincji i 
obecności koordynatorów mię-
dzynarodowych podczas nie-
których wydarzeo. Uzgodniliśmy 
nasze priorytety i jednym z nich 
było odwiedzanie miejscowości i 
prowincji najbardziej odległych 
lub takich, które doświadczają 
największych trudności. W oby-
dwu przypadkach chodzi o pro-
wincje i miejscowości, które 
szczególnie potrzebują życzli-
wości i wsparcia całej rodziny, 
jaką jest międzynarodowa 
wspólnota Wiary i Światła. 
Dlatego po wysłuchaniu wice-
koordynatorów międzynarodo-
wych, zaczęliśmy przygoto-
wywad nasz plan. W ten sposób 
Zgromadzenie Prowincji 
„Colours of Asia” („Kolory Azji”) 
zostało określone jako mój 
priorytet w okresie od 7 do 9 
czerwca 2019 roku. Prowincja 
„Kolory Azji” liczy około 12 

zaofiarował nam Josie Val-
derrama. Byd przyjętym 
w domu u kogoś ze wspólnoty 
Wiary i Światła jest zawsze 
szczególnym doświadczeniem 
komunii i bycia w rodzinie. 
 Nazajutrz udaliśmy się 
na miejsce spotkania: do domu 
sióstr w Manili. Manila jest 
wielkim miastem i podczas 
prawie dwóch godzin przejazdu 
mogłem przyglądad się ludziom, 
domom, sklepom… i ogromnie 
intensywnemu ruchowi drogo-
wemu! 
 Od samego początku od-
dychaliśmy atmosferą Wiary i 
Światła, którą tak dobrze 
znamy! Nieważny jest kraj, 
miasto, język… są momenty 
bardzo nam drogie i do takich 
należy powitanie „przypra-
wione” szczerymi, mocnymi 
uściskami naszych przyjaciół 
niepełnosprawnych intelektu-
alnie. Ale droga nam jest także 
obecnośd innych przyjaciół, 
szczególnie grupy, która 
koordynowała i przygotowała 

Kronika podróży 
Zgromadzenie Prowincji „Kolory Azji” 

Relacja 
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Zgromadzenie: podziwialiśmy 
ich oddanie, pracę tylu 
rodziców, szczególnie matek! 
Odważne matki, od dawna 
obecne we wspólnocie Wiary 
i Światła, pokazały nam drogę 
i tak wiele nas uczą poprzez ich 
dar z siebie dla swoich dzieci… 
 Obrady Zgromadzenia 
toczyły się w ciepłej atmosferze, 
odpowiadającej temperaturze, 
która panowała na zewnątrz. 
Po sprawozdaniach dotyczących 
tego, co się działo od czasu 
ostatniego Zgromadzenia i 
rozeznawaniu obecnej sytuacji, 
zebrani ponownie wybrali 
Margaritę Rivera z Filipin jako 
koordynatorkę prowincji oraz 
wskazali wicekoordynatorów: 
zostali nimi Cloyd Villegas i 
Cathy Yap z Filipin oraz Diana 
Low z Singapuru. Wśród prio-
rytetów wymienionych przez 
Zgromadzenie znajdują się 
przede wszystkim: formacja, fi-
nanse, wsparcie i młodzież. 
 Oczywiście wszyscy znamy 
Valérie, która jako wice-
koordynator międzynarodowy 
towarzyszy tej prowincji; przy-
pomniała ona, że wszystkie 

priorytety prowincji powinny 
obowiązywad w każdej wspól-
nocie. I że wszystkie wspólnoty 
tworzą prowincję niezależnie 
od przynależności do tego czy 
innego kraju… 
 Ale - jak to ma miejsce 
zawsze w Wierze i Świetle - 
poza wyborami mieliśmy także 
czas na modlitwę i na obrzędy 
liturgiczne, w tym przypadku – 
na Eucharystię; czas na 
dzielenie się doświadczeniami 
w małych grupach, na święto-
wanie i taoce. Nie zapomina-
liśmy również o wspólnych 
posiłkach, które także są świę-
tem, ponieważ zgromadzeni 
wokół stołu świadczymy o 
naszej miłości do wspólnoty 
Wiary i Światła. 
 Miałem okazję odwiedzid 

wspólnotę L’Arche w Manili. 
Byłem pod dużym wrażeniem; 
mogłem porozmawiad z niektó-
rymi asystentami i mieszkaocami 
tego ośrodka. 
 Przed odjazdem zwiedzi-
łem miasto „intramuros”, które 
jest najstarszą i pełną zabytków 
częścią Manili, gdzie Hiszpanie 
pozostawili wiele śladów od XVI 
wieku. 
 W czasie Zgromadzenia 
Prowincji rozważaliśmy temat: 
„Wezwani, aby byd sługami 
Jezusa”. Chcę wyrazid wdzięcz-
nośd „Kolorom Azji” za orga-
nizację, ich odwagę i 
zaangażowanie we wspólnotę 
Wiary i Światła. Jesteśmy 
przecież zjednoczeni przez tego 
samego Jezusa, który nas uczynił 
członkami jednej rodziny. Jest 

Valerie Jaques, Catherine Yap, Diana Low, Cloyd Villegas  
i Margarita Rivera. 
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prawdą, że w różnych częściach 
świata obserwuje się rozmaite 
niuanse, różnice, tendencje. 
Ale jesteśmy także bardzo 
podobni, ponieważ ludzie 
wszędzie są tacy sami. Słyszałem 
Jana Vaniera, który mówił: 
„Wszyscy mamy potrzebę bycia 
kochanymi, aby byd szczę-
śliwymi” i to właśnie łączy nas 
wszystkich. Osoby z niepełno-
sprawnością intelektualną ot-
wierają drogę i idą z przodu. 
Wspólnoty Wiary i Światła nie 
rozwiązują żadnych problemów, 
ale my jesteśmy powołani, 
aby byd światłem pośród kultur, 
krajów i historii. Światłem, które 
jest obecnością Jezusa wśród 
nas. Światłem czasem słabym, 
minimalnym wręcz, ale stanow-
czym i pewnym, które może stad 
się ważnym i którego my 
jesteśmy tylko nosicielami. Taka 
jest nasza misja: pokazad, kim 
jesteśmy, bez lęku. Pokazad 
światło, które zostało nam 
powierzone… 
 Wspólnota Wiary i Światła 
rozwija się od dłuższego czasu 
na Filipinach i w licznych krajach 
Azji dzięki pracy i entuzjazmowi 
wielu osób. Niektórzy są już 
w ramionach Ojca, inni są 
w podeszłym wieku, jeszcze inni 
chcieliby iśd naprzód. Dziękuję 
Bogu za każdą z tych osób. 
Byłem świadkiem wielkiej 
żywotności. Musimy teraz 
promowad i chronid zalążek 
wspólnoty Wiary i Światła 
w Pakistanie i w Indiach. 
Członkowie tych wspólnot nie 
byli obecni na Zgromadzeniu. To 
są małe problemy pośrodku 
wielkich krajów… Módlmy się 
za nich… 
 Życzę Wam wszystkim 
pięknego lata. Dla wielu z Was 
będą to letnie obozy, wakacje 
we wspólnocie, wyjazdy… niech 
to wszystko wzbogaca ducha 
Wiary i Światła, która pozwala 

Wam wzrastad i wzmacniad 
wzajemne związki. Korzystajcie 
z tego. 
 Zachowajmy w naszych 
sercach całą rodzinę Wiary 
i Światła, a w szczególności tych, 
którzy cierpią najbardziej, którzy 
przeżywają największe trud-
ności… Po wakacjach powrócimy 
do codziennych obowiązków, 
a 1 października udam się  
do Steyl (Holandia), aby uczest-
niczyd w spotkaniu Rady 
Prowincji „Heart of 
Europe” („Serce Europy”). 
Całuję każdego z Was. 
Zjednoczeni w Jezusie. 
 

Raul Izquierdo  
Koordynator międzynarodowy 

 

Słudzy Jezusa  
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1  czerwca wspólnota Bluebell z Göte-
borga (Szwecja) uroczyście obchodziła 
40 lat istnienia Wiary i Światła w naszym 

kraju. Zaczęliśmy od Mszy za śp. Jeana i 
wszystkich naszych członków, którzy odeszli 
do nieba. Potem mieliśmy wspaniałe przyjęcie 
urodzinowe z muzyką, piosenkami, pantomimami 
i wspomnieniami, i oczywiście ze wspaniałym 
obiadem. Razem z naszymi 50 gośdmi naprawdę 
świętowaliśmy to wydarzenie. 
 Wspólnotę Wiary i Światła w Göteborgu 
założyła Marianne Abrahamsson. Poznała Jeana 
Vaniera oraz Marie Hélène i wróciła z Francji 
z entuzjazmem. Zaczęło się od małej grupy 
modlitewnej odwiedzającej samotnych ludzi 
w  domu opieki. Obecnie w Szwecji istnieje pięd 
wspólnot. 
 Kiedy wspominam wszystkie lata spędzone 
we wspólnocie Wiara i Światło, czuję wielką 
wdzięcznośd. Jestem wdzięczna za wszystkich 
moich przyjaciół ze wspólnoty w Göteborgu, 
w Szwecji, w prowincji „Northern Lights” („Zorza 
polarna”) i na całym świecie. Miałam okazję 
odwiedzid wiele krajów oraz wspólnot Wiary 
i Światła i wszędzie spotkałam fantastycznych 
ludzi, czułam się jakbym była w domu. Dla mnie 
Wiara i Światło są takie same na całym świecie. 
 Jestem wdzięczna za wszystkie rzeczy, 
których nauczyłam się dzięki Wierze i Światłu. 
Spotkanie z Jeanem i Marie Hèléne pozwoliło mi 
zrozumied wartośd każdej osoby oraz to, 
że wszyscy mamy swoje trudności i wszyscy 
potrzebujemy miłości, zrozumienia. 
 Nauczyłam się, że nie wszystko musi byd 

zrobione tak jak ja tego chcę. Pamiętam, jak 
kiedyś byliśmy na obozie i mieliśmy ugotowad 
obiad. Planowałam zrobid specjalne danie, 
ale jedna z dziewcząt przyszła do kuchni, dodała 
dużo przypraw i keczupu, danie zostało 
całkowicie zmienione. Nie według mojego 
przepisu, ale było dobre i w ogóle było zabawnie. 
 Często, gdy odbywa się spotkanie Wiary 
i Światła, zespół koordynujący przygotowuje  
program na ten dzieo. Ale nasi przyjaciele chcą to 
zrobid w inny sposób i za każdym razem wychodzi 
znacznie lepiej! 
 W czasie obozu na południu Szwecji 
mieliśmy odegrad historię Zacheusza - wiecie, 

Świadectwo 

- Cześć! Co tam? Czy coś się dzieje w parafii św. Marii Magdaleny? Co to za 
radosna muzyka? Co oni śpiewają? 
- Słuchaj! 
- Czy wiesz, że jesteś cenny, że jesteś ważny tu i teraz, że jesteś ważny taki jaki 
jesteś, ponieważ nikt inny nie jest taki jak ty… 
- Aha, to świętuje Wiara i Światło...  

Wspomnienia i 

wdzięczność 
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tego poborcę podatków, który wspina się 
na drzewo, aby lepiej widzied Jezusa. Harri, duży, 
silny facet zgodził się byd Zacheuszem i wspiął się 
na drzewo, skąd widział nadchodzącego Jezusa. 
Ale potem wszystko się zatrzymało, nasz Zacheusz 
nie odważył się zejśd z drzewa. Próbowaliśmy 
na różne sposoby, ale nie, nie odważył się zejśd. 
Co robid? Wezwaliśmy sąsiada z drabiną. Ale w ża-
den sposób Harri nie zejdzie po tej drabinie. 
Po pewnym czasie poprosiliśmy o pomoc innego 
sąsiada i wreszcie Harri zszedł. Zapewniam cię, 
nigdy nie zapomnę Zacheusza! 
 Kolejne wspomnienie pochodzi z między-
narodowego spotkania w Kanadzie, kiedy wszyscy 
uczestnicy zostali zaproszeni do pałacu 
gubernatora. Mieszkali tam rodzice Jeana, gdy 
jego ojciec był przedstawicielem królowej 
w Kanadzie. Strażnicy stojący przed pałacem, 
ubrani w czapki z niedźwiedziej skóry, byli bardzo 
zainteresowani nami. W pałacu zaproponowano 
nam napoje i kanapki, grała również orkiestra. 
Niektórzy z naszych przyjaciół uważali, że muzyka 
nie była wystarczająco żywa, więc zaczęli tak 
dyrygowad, by muzycy grali szybciej i wkrótce 
zaczęli spontaniczny taniec. Gubernator został 
poproszony do taoca, a sekretarka powiedziała 
mi: „nic takiego nigdy się nie wydarzyło w tym 
domu”. Tak więc radośd i spontanicznośd mogą 
wiele zdziaład na świecie. 

Bérit (z lewej) w swojej wspólnocie.  

 Mam tak wiele wspomnieo z tych 40 lat, 
ale najdroższe pochodzi z uwielbienia w kościele. 
Wszyscy siedzieliśmy w ciszy i modliliśmy się 
przed ołtarzem, kiedy przyjechali Michael na wóz-
ku inwalidzkim i jego matka. Michael nie mówi, 
ale kiedy zobaczył światła i monstrancję, krzyknął 
z radości i wiedział, że tam jest Bóg. Dzięki 
Michaelowi wszyscy odczuliśmy obecnośd Jezusa. 
To sprawiło, że naprawdę zapomniałam, że to nie 
dzięki rozumowi zbliżysz się do Boga, ale przez 
swoje serce. 
 Dziękuję Jeanowi i Marie-Hélène oraz 
wszyskim wspólnotom na całym świecie za Wiarę 
i Światło. 
 

Berit Keszei 
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Świadectwo 

Odważ się na przygodę, 
odkrycie i miłość 

Spotkanie młodych ze wspólnot prowincji „Jesus, Light of the Andes”  
(„Jezus, Światło Andów”) w Itabirito w Brazylii 

 

S 
potkanie młodych, trwające od 20 do 23 
czerwca, było dla mnie szczególnym 
doświadczeniem. Po tylu dyskusjach na te-

mat potrzeb młodych w naszych wspólnotach i po 
międzynarodowym spotkaniu młodych w Guar-
damar staliśmy się świadkami obecności młodych, 
w duchu Wiary i Światła, zaangażowanych, 
kreatywnych i doświadczających radości z prze-
bywania z osobami niepełnosprawnymi. Było nas 
70 osób - 10 „dorosłych” i 60 młodych, w tym 
20 z niepełnosprawnością, dwoje z Hondurasu, 
czworo z Paragwaju, jedna osoba z Argentyny i 
jedna z Kolumbii.  
 Podobał mi się głęboki, radosny i inte-
resujący program. Każdy dzieo zaczynaliśmy 
chwilą modlitwy i śpiewu. Były warsztaty 
muzyczne, taneczne, opowiadania, fotografii i 
rękodzieła. Te wszystkie czynności można 
wykonywad w naszych wspólnotach. Wieczorki 
z  typowymi zabawami przy ognisku, liczne spot-
kania... Wyjątkowym momentem było umywanie 
nóg. Msza rozesłania była skoncentrowana na mi-
sji i nadziei, jaką reprezentują młodzi z Wiary i 
Światła: młodzi są gotowi do prowadzenia statku.  
 Atmosfera była cały czas radosna i pełna 
jedności. Obecnośd naszych przyjaciół z nie-
pełnosprawnością była wezwaniem dla nas do je-
szcze większego zjednoczenia. 
 Dziękuję wszystkim młodym, którzy zor-
ganizowali spotkanie i tym, którzy w nim 
uczestniczyli z sercem wypełnionym radością i 
dyspozycyjnością. Bez wątpienia znaleźli oni 
w Wierze i Świetle miejsce osobistego wzrostu. 
  
Maria-Silvia de Jesus Tavares 
Zastępca koordynatora międzynarodowego 
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 Po roku przygotowao mogliśmy przeżywad 
pierwsze międzynarodowe spotkanie młodych 
„łacioskich” z Wiary i Światła. Marzenie stało się 
rzeczywistością po tym jak młodzi uczestnicy 
z Guardamar spotkali się naprawdę z Jezusem 
w naszych „specjalnych” przyjaciołach. Zgro-
madzeni wokół tematu: Odważ się na przygodę, 
odkrycie i miłośd, mogliśmy odczud siłę miłości 
Wiary i Światła w sercach młodych z Ameryki 
Łacioskiej.  
 Doświadczenie wiary, przyjaźni i głębokiej 
komunii, gdy mogliśmy rozpoznad swoje dary i 
zrozumied, że nawet jeśli jesteśmy tak różni, 
stanowimy częśd Ciała Chrystusa.  
 Zaryzykowaliśmy, aby spojrzed w swoje 
serca i odczud, że pośród naszych smutków, 
niepokojów i kłopotów jest Bóg, który nam mówi: 
Odwagi! To Ja. Nie bójcie się! (Mt 14, 27). Ta 
odwaga prowadzi nasze spojrzenia ku naj-
mniejszym braciom, a w naszych sercach wzrasta 
chęd przeżywania przygody. Przygody, która nas 
uczy, przeobraża i pokazuje piękno w byciu 
różnymi oraz pewnośd, że nie jesteśmy sami. 
Przeżyliśmy najpiękniejszą formę uczucia: miłośd. 
Kochad osobę z niepełnosprawnością jest rzeczą 
prostą, czystą i szczególną. Możemy dzielid się 
uczuciem prawdziwym, braterskim i bez 

 

stereotypów. 
 Te cztery dni były niewiarygodne, to dni, 
kiedy mogłam przeżywad swoje powołanie 
w Wierze i Świetle. Mogę tylko podziękowad 
Bogu, że postawił na mojej drodze tę wielką 
rodzinę. Byd częścią Wiary i Światła to 
najpiękniejsza sprawa, jaka zdarzyła się w moim 
życiu.  
Dziękuję wspólnocie Wiary i Światła! 
  

Julia Duarte Galo  
Wspólnota Adamantina, Minas Gerais 

  

Cztery niewiarygodne dni 
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P 
odczas naszego ostatniego spotkania 
wspólnoty „Espoir et Amitié” („Nadzieja i 
przyjaźo”, Le Plessis Bouchard we Francji) 

zdecydowaliśmy się zorganizowad „kinowy” 
czwarty czas. Zainspirował nas Antonie, kiedy  
powiedział nam o filmie dokumentalnym o 
Lourdes, który niedawno ukazał się we Francji. 
Ten opatrznościowy zbieg okoliczności poruszył 
serca około dziesięciu z nas, którzy właśnie wrócili 
z diecezjalnej pielgrzymki do Lourdes. Wszystko 
zostało uzgodnione bardzo szybko, po dyskusji 
przy okrągłym stole wybraliśmy datę, 
zadzwoniliśmy do kina i zarezerwowaliśmy 
miejsca. Powitanie było wspaniałe, projekcja 
filmu w dużej sali sprawiła, że osoby na wózkach 
inwalidzkich miały więcej miejsca, a dodatkowo 
dostaliśmy zniżkę dla członków naszej wspólnoty! 
Z radością i zadowoleniem spotkaliśmy się 12 
maja na niezapomnianym pokazie, przejmującym 
filmie, który stanowił wyzwanie i skupił nas na 
tym, co ważne – bezwarunkowej miłości Boga. 
  

Céline Doudelle 
Sekretariat Międzynarodowy 

Świadectwo 

Czwarty czas  
z „Lourdes”  

Ten dokument dopuścił do głosu jeden ze stałych 
cudów, które mają miejsce w Lourdes: jest to siła 
emocjonalnego i fizycznego wsparcia, którym 
obdarzamy siebie nawzajem. Tu, w Lourdes, 
mamy przedsmak nieba. To, co się tam dzieje, jest 
pomocne, pouczające i inspirujące do 
codziennego życia każdego z nas, gdziekolwiek 
jesteśmy. 
Stephane 
 
To, co poruszyło mnie najbardziej, to mężczyzna 
chory na stwardnienie zanikowe boczne z kilkoma 
rurkami, które pomagały mu oddychad…Ludzie z 
tyloma różnymi, nieszczęsnymi chorobami…
Imponujące było ujrzenie ukrytego cierpienia 
wszystkich tych ludzi, nadziei tych wszystkich 
wierzących, którzy dotykali świętej skały. 
Philippe 
 
Fakt, że dołączyłem do Wiary i Światła kiedy 
wróciłem w kwietniu z Lourdes i to, że widzę się z 
osobami z niepełnosprawnością, z którymi tam 
pojechałem, sprawia, że to trochę tak, jakbym 
nadal był w Lourdes. 
Dominique 
 
Bardzo poruszające. Niezależnie od przekonania 
nasza Matka Boża jest tutaj, by pomóc nam iśd 
naprzód. Jak mówi moja ulubiona piosenka: 
Spójrz na gwiazdę i zaufaj jej wstawiennictwu. 
Marie 
 



21 

 

Świetny tydzieo 
 Jeszcze raz dziękuję za wszystko, wspólnoto 
Wiary i Światła, to naprawdę niesamowite, co mi 
ta pielgrzymka przyniosła i co odkryłam, zarówno 
w sferze duchowej, jak i ludzkiej. Zaskoczyło mnie 
to jeszcze bardziej niż ostatnim razem! Nie mogę 
się doczekad, by powrócid tu w przyszłym roku, 
w następnym, jeszcze następnym, i oby to trwało 
jak najdłużej.  
 Gorące pozdrowienia dla przyjaciół z Wiary 
i Światła. Do zobaczenia za rok! 
 

Pauline  

Co za doświadczenie! 
 Siedzimy w autokarze, powitani przez grupę 
z Wiary i Światła. To dla nas nowe doświadczenie, 
pełne przyjaźni i wzajemnej pomocy w co-
dziennym życiu, które dzielimy z naszymi 
niepełnosprawnymi przyjaciółmi. 
 Emanuje z nich głęboka RADOŚD. Radośd 
z faktu, że czują bliską obecnośd Chrystusa 
w swoim życiu, kiedy los wystawia ich na próbę. 
Radośd, która przypomina nam o tym, co czuli 
uczniowie Chrystusa podczas Wniebowstąpienia. 
 Do Christiana, Valerie, młodych ludzi 
z Wiary i Światła oraz osób ze wspólnoty Cena 
Colo – Wasze głęboko poruszające świadectwa 
pomogły nam zrozumied, że Droga, Prawda i Życie 
jest w porzuceniu, niedostatku, nadziei i mod-
litwie. 
 Tak więc przesyłamy podziękowania 
dla Wiary i Światła za powitanie, za umożliwienie 
nam dzielenia się tymi chwilami pełnymi głębokiej 
radości w czasie uroczystego czuwania, modlitwy, 
medytacji i pełnego pokory umywania stóp, kiedy 
to każdemu dane było służyd drugiej osobie; czas 
tak ważny dla Jean Vaniera. 
  

Anais Latil  
i Catherine Fournier 

Świadectwo 

Powrót z Lourdes 
 „Szczęśliwi ubodzy, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” było tematem 
przewodnim pielgrzymki Archidiecezji Marsylii (Francja) do Lourdes, która odbyła się 
w tym roku podczas święta Wniebowstąpienia. Wiara i Światło była tam. Oto 
świadectwa.  
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Czas obecności 
  

 Przygoda rozpoczęła się spotkaniem o 730 
rano. Nasza wesoła grupa z Wiary i Światła, 
jeszcze lekko zaspana, wsiadła do autokaru. 
Do widzenia Vieux-Port, witaj Groto w Lourdes! 
 Po wielu godzinach w autokarze ubrania są 
wymięte, a kawałki chrupek znajdują się w po-
targanych włosach, jednak uśmiech nie schodzi 
z ust! W koocu docieramy do Lourdes. Dla nie-
których jest to pierwszy raz, więc otwierają 
szeroko oczy. Dla innych – powrót do korzeni. 
Lourdes to źródło… 
 Pielgrzymki z Wiarą i Światłem zawsze są 
pełne życia! Dla mnie są to prawdziwe chwile 
radości i śmiechu, czasem nieporozumieo i wy-
czerpania. Często mam wrażenie, że Wiara i 
Światło oferuje nam bardzo konkretne zas-
tosowanie drogi, którą proponowała Mała 
Tereska: rób zwykłe rzeczy z wielką miłością.  
 Dla osób niepełnosprawnych codzienne 
czynności są szczególnie ważne. Wszystko 
wymaga czasu: ubieranie się, posiłki, zajęcia. 
Ważne jest planowanie i przewidywanie, 
zwłaszcza logistyka! A jednak to dzięki 
codziennym rzeczom człowiek uczy się byd 
prostym, cierpliwym i uważnym. Żadnych 
doniosłych przemówieo, dużo spojrzeo, 
uśmiechów i zwykłych gestów. W koocu chodzi 

o to, co starasz się zrobid... Obserwowałam 
rodziców z dzieckiem z niepełnosprawnością, 
wyobrażałam sobie ich wyczerpanie, byd może 
zniecierpliwienie, przez co ich delikatnośd jeszcze 
bardziej mnie poruszyła.  
 W gronie przyjaciół Wiary i Światła również 
wyjątkowa jest modlitwa. Czasami mówię sobie, 
że to jest modlitwa najbliższa Jezusowi, ponieważ 
jest najbardziej ludzka. Uderza mnie ich wiara i 
radośd z przyjmowania Komunii. W czasie uwiel-
bienia panuje prawdziwy zapał. A jednocześnie... 
ktoś kicha przez piętnaście minut, inny „szepcze 
na głos”, niektórzy chrząkają, jeszcze inni 
rozglądają się, drapią się po plecach. Są tam, 
przed Jezusem, i uczą nas modlid się. Ludzie 
czasami chcą „dezynfekowad” ceremonie 
religijne. Bez hałasu, wszystko musi byd 
zaaranżowane. W Wierze i Świetle, jeśli śpiewasz 
bez melodii, zawsze wkładasz w to dużo serca 
i entuzjazmu!  
 Ludzie z niepełnosprawnościami zmuszają 
nas do wejścia w ich rzeczywistośd i między 
drapaniem ucha a przerwą w toalecie pokazują 
nam drogę, taką zwyczajną, która dzięki miłości 
staje się niezwykła. Musi byd miłośd, żeby godzid 
się na robienie rzeczy, które trwają trzy razy 
dłużej! Wszystko działa wolniej: dyskusje, gesty, 
poruszanie się. Tak więc nie spieszymy się. Czas 
bycia... I, o dziwo, nie nudzisz się! Dziękuję, 
drodzy przyjaciele.  
 Zakooczę podziękowaniem Dziewicy Maryi, 
która w Lourdes pomogła nam iśd naprzód, 
gdy szliśmy szurając nogami i otworzyła nas 
na życie. 
 

Laure 
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S 
iedemnastego czerwca w Binghen u św. 
Marii Magdaleny odbyło się ekumeniczne 
nabożeostwo dziękczynne za życie i dzieło 

Jeana Vaniera, założyciela L’Arche oraz Wiary i 
Światła. Przedstawiciele Kościołów różnych 
wyznao, członkowie L’Arche, Wiary i Światła oraz 
sympatycy, uczniowie stworzyli razem poru-
szający klimat modlitwy. 
 Jean, który zmarł na początku maja tego 
roku w wieku 90 lat, powiedział kiedyś: „Nie 
miałem planu, po prostu spotkałem osoby 
niepełnosprawne i one obudziły moje serce.” 
 Na początku nabożeostwa każdy uczestnik 
otrzymał kamyk symbolizujący miejsce głęboko 
w naszym sercu, gdzie skupia się największy ból 

i największa radośd. Jean napisał w swojej książce 
„Zranione ciało”: Przebaczenie jest źródłem siły 
tych, którzy żyją razem: przebaczaj, przebaczaj 
i jeszcze raz przebaczaj, a także proś o przeba-
czenie wiele razy. 
 Nabożeostwo celebrowali: wielebna Fiona 
Smith, przewodnicząca Kościoła Szkocji z Ness 
Bank Church in Inverness i ojciec Jock Dalrymple, 
proboszcz parafii św. Marii Magdaleny i św. Jana. 
Zakooczyło je wspólne, radosne odśpiewanie 
pieśni. Potem był czas na poczęstunek, rozmowy i 
dzielenie się wspomnieniami. 
 Poniżej znajdują się zdjęcia z tego wyda-
rzenia. 

W poniedziałek 17 czerwca o godz. 7.00 w parafii św. Marii Magdaleny (Szkocja) odbyło 
się nabożeństwo ekumeniczne w intencji dziękczynnej za życie i dzieła Jeana Vaniera 
(10.09.1928-07.05.2019). 
Około 250 osób wypełniło świątynię. Poniżej prezentujemy fragment opisu nabożeństwa 

zaczerpnięty z biuletynu Edinburgh Churches Together:  

ŻYWY EKUMENIZM 
 

N{bożeństwo ekumeniczne  
za Jeana Vaniera 
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Album rodzinny 

Niech spoczywa w pokoju po 
prawicy Boga. 
 

Ananie Higaneza 
 

Z przykrością informuję, iż Ana-
nie Higaneza ze wspólnoty 
Świętego Pawła w Kigali zmarł 

15 lipca w wyniku wypadku 
autokarowego we wschodniej 
części kraju. Przez pięd lat 
pełnił funkcję koordynatora 
wspólnoty. Często powtarzał, 
jak bardzo jest dumny ze swo-
jej niepełnosprawnej córki 
Esperanzy Ingabire.  
Niech Bóg ma go również 
po swojej prawicy i niech spo-
czywa w pokoju. 
 
Godeberthe Mukagasana 
Koordynator prowincji „Afryka - 
Wschód” 
 

 

Dziękujemy Ci, Jean! 
 

Spotkałam się z nowopow-
stającą wspólnotą. Grupa była 
bardzo zmotywowana i prag-
nęła otrzymad „Drogowskazy.” 
Wspólnota powstała z inicja-
tywy biskupa Belfortu, który 
poprosił diakona Krystiana oraz 
Marie-Céline Tribut, żeby ją 

Hanusia Kosiv  

 
Hanusia zmarła w maju. Była 
jedną z pierwszych członkio 
wspólnoty na Ukrainie we Lwo-
wie. Wszyscy ją kochali za bycie 
uważną, lojalną i szczerą przyja-
ciółką. Przetłumaczyła wiele 
dokumentów dla wspólnot oraz 
wzięła udział w organizacji świę-
towania z okazji 10. i 15. rocz-
nicy Wiary i Światła na Ukrainie. 
Była również członkiem Rady 
Zarządzającej L’Arche.  
Składamy jej rodzinie naj-
szczersze kondolencje. Droga 
Hanusiu, Jezus Zmartwychwstał! 
 
Uliana Roj 
Wicekoordynator międzynarodowy 
 
 

 

Valérie Nyiramivumbi 
 

Z przykrością informujemy, że 
Valérie odeszła do Pana 
28.04.2019 roku. Valérie i jej syn 
Noa zostali członkami Wiary i 
Światła w 1989 roku. Valérie 
była członkiem Zespołu Koor-
dynującego wspólnoty Świętego 
Pawła w Kigali w Rwandzie 
od 2016 roku. 

założyli… Przedstawili się nam 
na spotkaniu zorganizowanym 
w podzięce dla Jeana Vaniera 
przez wspólnotę Stella z Col-
maru.  
Popatrzcie na nich…Brzmi to 
obiecująco… Dziękujemy Ci, 
Jean! 
 
Véronique Thépot  
Koordynator prowincji „Francja    
Wschodnia” 
 
 

 

 

Witaj Luce! 
 

 
24 maja przyszła na świat Luce. 
Jest to pierwsza wnuczka jednej 
z „trzech muszkieterek” z Sekre-
tariatu Międzynarodowego - 
Guénaël. Małej Luce przesy-
łamy tysiące buziaczków i przy-
tulasków.  
Gratulujemy Rodzicom oraz 
Babci, najszczęśliwszej z kobiet! 
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5-8 września 
 

Rekolekcje dla 
wspólnot irlandzkich, 
Trosly-Breuil, Francja 

8 września 
 

Pielgrzymka wspólnot  
z północnych regionów 
Irlandii, Lough Derg  

13-15 września 
 

Zgromadzenie prowincji 
„Bridge of 
Friendship” („Most 
przyjaźni”) (Argentyna, 
Brazylia Południowa, 
Paragwaj), Sao Paulo, 
Brazylia  

 20-22 września 

 

Pielgrzymka prowincji 
„UK North” („Wielka 
Brytania – Północ”), 
Walshingham  

20-22 września 
 

Sesja formacyjna dla 
wspólnot greckich, Inoi  

20-22 września  
 

Spotkanie prowincji 
„Polska Centralno-
Wschodnia”, Kanie 
Helenowskie  

26-29 września 
 

Spotkanie prowincji 
„Canada East” („Kanada 
Wschodnia”), Trois 
Rivières  

27-28 września 
 

Spotkanie prowincji 
„Polska Zachodnia”, 
Kalisz  

28 września 
 

Pielgrzymka wspólnot z 
południowych 
regionów Irlandii, 
Tubrid Well  

28-29 września 
 

Spotkanie Rady 
Prowincji „ILA 
Trinity” (Iran, Północny 
Liban, Armenia), 
Bikfaya (Liban)  

3-6 października 
 

Sesja formacyjna 
prowincji „Seas and 
Volcanoes” („Morza i 
Wulkany”;Włochy 
Południowe), Palermo 
(Sycylia)  

4 października  
 

Rada Prowincji „Holy 
Family” („Święta 
Rodzina”;  Egipt 
Północny, Sudan 
Północny, Sudan 
Południowy), Egipt 

4-6 października  
 

Spotkanie Rady 
Prowincji „Between 
the Seas” („Między 
Morzami”; Gruzja, 
Litwa, Czechy, Rosja, 
Słowacja), Semhoz 
(Rosja)  

5-6 października  
 

Spotkanie prowincji 
„Mounts ans Valleys 
without 
Borders” („Góry i doliny 
bez granic”;  
Szwajcaria, Jura 
francuska), Bex, 
Szwajcaria  

6 października 
 

Spotkanie prowincji  
„France North” („Francja 
Północna”), Damery  

7-9 października  
 

Spotkanie Rady Prowincji  
„Heart of 
Europe” („Serce Europy”; 
Niemcy, Austria, 
Luksemburg, Holandia), 
Steyl, (Holandia)  

12 października 
 

Sesja formacyjna 
prowincji „ILA Trinity”, 
Ajaltoun (Liban)  

12-13 października  
 

Rekolekcje wspólnot 
prowincji „Francja 
Północna”, Merville  

18-20 października 
 

Zgromadzenie prowincji 
Słowenii, Ilirska Bistrica  

24-27 października 
 

Rekolekcje wspólnot 
prowincji „Francja 
Wschodnia”, Oberboon  

 25-26 października  

 

Spotkanie kapelanów 
trzech włoskich 
prowincji, Rzym 

25-27 października  

 

Spotkanie prowincji 
Irlandii, Ennis  

26-27 października 
 

Spotkanie prowincji 
„France Rhône 
Azur” („Francja Lazur 
Rodanu”), Rochefort du 
Gard  

 9 listopada 
 

Spotkanie 
wicekoordynatorów 
prowincji i 
koordynatorów wspólnot 
z Irlandii, Athlone  

International agenda 
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Drogowskazy 2019-2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zaczniemy od dumy z naszego jubileuszu; po tym 
jak kroczyliśmy śladami Jezusa w Libanie, 
pozwólcie, że będziemy kontynuowad podążanie 
za Tym, który prowadzi nas poprzez naj-
mniejszych w naszych wspólnotach. Oni będą 
naszymi przewodnikami, zachęcając do spoj-
rzenia wstecz na nasze początki i do patrzenia 
w przyszłośd z ufnością. Pamiętajmy o tym, co 
nas czeka!  
 Tegoroczne Drogowskazy zostały 
opracowane przez wiaroświetlany zespół z Wę-
gier. Wiara i Światło na Węgrzech jest 
zintegrowania głównie z parafiami katolickimi, 
ale chętnie przyjmuje także wielu protestantów. 
Sposób, w jaki żyją ekumenizmem, opiera się 
na Piśmie Świętym, które jest szczególnie obecne 
podczas spotkao wspólnoty. W tej broszurce 
prezentują bardziej szczegółową instrukcję, jak 
podchodzą do fragmentów Pisma Świętego.  
 W nadchodzącym roku szczególnie 
skoncentrujemy się na dziękowaniu za nasz Ruch 
i wspólnoty, a przede wszystkim za Chrystusa, 
który jest Bogiem błogosławionym na wieki. 
 Piękny rok dziękczynienia! 
 
 Corinne Chatain 
 Sekretarz generalny  

Księgarnia Wiary i Światła 
 

Potrzebuję cię 
Pochwała kruchości 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pod koniec życia Jean Vanier pragnął pozostawid 
swoje przesłanie w kilku różnych formach. 
Powstał film „Sakrament czułości” oraz książka, 
w której przedstawia główne zagadnienia 
z konferencji wygłoszonych na rekolekcjach 
w Kenii w 2008 roku.  
Jak mówi w przedmowie: „Tytuł książki - 
potrzebuję cię - pochodzi z medytacji nad za-
proszeniem Jezusa do bycia przyjacielem 
ubogiego i tych, którzy zostali odrzuceni z po-
wodu koloru ich skóry, biedy i niepeł-
nosprawności. *...+ Zasadniczo ta książka mówi 
o prawdzie Ewangelii, która jest skierowana 
do wszystkich i we wszystkich okolicznościach”.  
Każdy z ośmiu rozdziałów rozpoczyna się od frag-
mentu Pisma Świętego (w ekumenicznym 
tłumaczeniu Toba), po którym Jean przedstawia 
swoją interpretację oraz to, w jaki sposób wiąże 
się ów fragment z naszym chrześcijaoskim 
życiem. Jak to często bywa, opiera się na doś-
wiadczeniach życiowych, które są zaproszeniem 
do zastanowienia się nad naszym własnym 
życiem. Na koniec swojej przedmowy napisał: 
„Świat, w którym dziś żyjemy, to świat 
wypełniony stresem. Panuje w nim strach, 
a nawet nienawiśd kierowana w stronę tych, 
którzy się od nas różnią. Jezus przyszedł, by 
przynieśd pokój i zburzyd mury, które odgradzają 
nas od siebie.  
Niech ta mała książka pomoże każdemu z nas 
stad się posłaocem pokoju, miłosierdzia i 
przebaczenia.” 

 

Wydawnictwo Scriptura, 2019, 242 stron, 
13,90€ 



27 

 

S 
olange, wieloletnia przyjaciółka, chce się 
ze mną pilnie zobaczyd. Wyczuwam jej 
wielki niepokój. Jutro musi podjąd decyzję, 

która rozdziera jej serce: ma zgodzid się lub nie 
na wyjazd Michela do ośrodka dla dorosłych 
z niepełnosprawnością intelektualną, gdzie znaj-
dował się na liście oczekujących od trzech lat. 
Miejsce jest wreszcie wolne. Dyrektor proponuje 
pierwszy staż w ciągu najbliższych kilku tygodni. 
Solange powinna się cieszyd, ale ogarnia ją 
niepokój. 
 Michel ma czterdzieści lat. Nigdy tak 
naprawdę nie opuścił domu. Od śmierci ojca, 
pomimo wielu trudności i cierpieo, był 
pocieszeniem dla mamy. Jego obecnośd emanuje 
czułością. Jego gesty są często niezdarne. Jednak 
jego pragnienie pomocy jest wzruszające; 
na przykład kiedy chce przynieśd naczynie 
z kuchni, żeby jego matka mogła nadal sobie 
posiedzied. Nadąsanie lub wybuch gniewu szybko 
znikają. Każdego wieczoru to on przejmuje 
inicjatywę: Teraz módlmy się. Często zaczyna 
dziesiątkiem różaoca. Potem następują wszystkie 
jego intencje. Solange też dodaje kilka swoich. 
Ale nigdy tej, która  jest najbliższa jej sercu: 
dotyczącej przyszłości Michela, kiedy już jej tu nie 
będzie. To pytanie dręczy ją od dawna. Tak 
naprawdę od urodzenia jej syna. Kiedy tylko 
odkryto jego niepełnosprawnośd, ona i jej mąż 
pomyśleli: „Dopóki będziemy żyd, będziemy go 
kochad. Ale co stanie się z nim po naszej 
śmierci?” 
 Pytania wypełniają serce Solange. Jeśli 
zgodzi się na jego wyjazd, Michel zostanie 
przeniesiony do nieznanego świata. Jak 
zareaguje? Jest taki wrażliwy. Czy nauczyciele 

będą umieli interpretowad jego słowa i gesty, 
które rozumie tylko Solange? Czy inni będą go 
wyśmiewad? A on, który będzie wracał do domu 
tylko raz w miesiącu, będzie umiał wyrazid 
zaledwie odrobinę swojego cierpienia, swoich 
pytao ... Bez wątpienia lepiej byłoby znaleźd dom 
taki jak L’Arche! Ale nie ma wolnego miejsca. Co 
więc robid? 
 Zatrzymanie Michela w domu prowadzi do 
napięcia. Jeśli Solange nie zgodzi się teraz na ich 
rozdzielenie, opóźni tylko to nieuniknione 
rozstanie, tym bardziej bolesne, ponieważ nastąpi 
ono bez etapów przygotowawczych. I nagle 
Solange rozpoznaje głęboko w swoim sercu, 
że potrzebuje Michela bardziej niż on potrzebuje 
jej. 
 Życie Michela w nowym środowisku może 
ułatwid mu poszerzenie horyzontów, nawiązy-
wanie nowych przyjaźni i odkrywanie nieocze-
kiwanych zasobów. Jezus powiedział: „Mężczyzna 
opuści ojca i matkę” (Mt 19,5). Czy dotyczy to 
również Michela? Jest w wieku mężczyzny, ale czy 

List Marie-Hélène 

Pozwolić mu  
opuścić dom?  
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Solange zdaje sobie sprawę z tego, że często 
traktuje go jak dziecko? Gdyby Michel opuścił 
dom, czy nie zyskałby większej dojrzałości i nowej 
energii w życiu? I czy jego bracia i siostra nie 
poznaliby nowej wolności? Wolni, by po prostu 
kochad Michela, aby zaprosid go do domu 
na weekend lub wakacje, w zależności od ich 
możliwości. Bez obawy o przyszłośd i bez obwi-
niania matki. 
 W miarę trwania naszej rozmowy z mo-
mentami ciszy, zwlekania i zawirowao, pojawia się 
decyzja. Należy przynajmniej wypróbowad to 
miejsce. A nawet postarad się, aby wszystko 
potoczyło się w możliwie najlepszy sposób. 
 Mamy lepsze rzeczy do roboty niż płakanie - 
sugeruje w koocu Solange. Konieczne będzie 
stopniowe zapoznawanie Michela z tym etapem, 
który będzie dziwny i trudny. W tym ośrodku 
będzie on cierpiał z  powodu braku wymiaru 
religijnego i duchowego. Jak Solange może znaleźd 
dla niego miejsca wsparcia? 
 Solange wyszła. Dzisiejszy wieczór spędzi 
sama z Michelem. Trudno będzie jej wziąd na sie-
bie pełną odpowiedzialnośd za niepewny wybór, 
zachowad spokój i przekazad to swojemu synowi. 
 W moim sercu zrodziła się następująca 
modlitwa: Maryjo, Ty, która uwierzyłaś w słowa 
Pana, daj Solange łaskę zaufania. Ty widziałaś 
odejście swojego Syna, opuszczającego dom 
na zawsze. Wiedziałaś, że kroczył drogą, dla której 
się narodził. Dodawałaś Mu odwagi, popierałaś 
Jego decyzję, która oznaczała koniec twojej 
bliskości z Nim w codzienności. Jednak została 
między Wami ustanowiona nowa komunia, 
niewidoczna, ale o ileż głębsza.1 
 

 

 

¹La lumière d'une rencontre (Światło spotkania), 
Wydawnictwo Edifa-Mame  
  

Maryjo, Ty, która uwierzyłaś  
w słowa Pana,  

daj Solange łaskę zaufania.  


