
1 

 

 

 

 

 

Żagle na maszt! 
 

Międzynarodowy Magazyn Wiary i Światła nr 47, marzec 2021 

Jezus jest Światłem 

Fe
as

t 
o

f 
Li

gh
t 

in
 t

h
e

 P
h

ili
p

p
in

e
s 



2 

 

Faith and Light international 3 rue du Laos 75015 Paris France 
T. + 33 1 53 69 44 30 - international@foietlumiere.org 

www.faithandlight.org 

 Spis treści 
 

Od Redakcji                          
• Jezus jest Światłem  3  
 

Relacje 
• „Jezus, Światło Andów”         4 
      Nowa Rada Prowincji  
• „Matka Boża z Guadalupe”        6 

Pielgrzymka w Meksyku 
• Ukraina: Z Malezji na Ukrainę       7 
• Belgia: 40 świeczek we wspólnocie „Le Rocher”  8 
  

Świadectwa 
•    2021, rok 50-lecia                                  10 
•    W poszukiwaniu szczęścia                   11 
•    Z Bogiem, Piotrze!                                13 
•    Skok w przestworza                              16 
•    List od Sabriny                                       18 
•    Wspaniali nauczyciele                            19 
•   „Farira marimba”                                    20 
 

 Zamyślenie  
     •    Zróbmy inwentaryzację naszego skarbu  22 

 

Wezwanie  
do solidarności międzynarodowej  
• „Młodzież 2021”  23 
 

Album rodzinny                            25  
 

List Marie-Hélène 27 
• Tajemnica autystycznego dziecka         

TŁUMACZENIE NA JĘZYK POLSKI: 
Paulina Antoń 
Ewa Boguta 
Beata Breiter 
Marzena Dybkowska 
Agnieszka Karlikowska 
Marta Kropińska 
Natalia Nycz 
Magdalena Pokorzyńska 
Izabella Słomkowska-Malinowska 
Joanna Szubstarska 
Katarzyna Wiśniewska wraz z uczniami Szkoły Podstawowej  
im. ks. Dominika Maja w Zaraszowie: Natalią Baran, Anną Basaj, 
Aleksandrą Drobek, Aleksandrą Łukasik, Szymonem Korbą, 
Jakubem Wetoszką 
 
WSKAZÓWKI REDAKCYJNE: Raúl Izquierdo 
REDAKCJA NACZELNA I SKŁAD: Corinne Chatain 
SKŁAD POLSKIEJ WERSJI: ks. Jarosław Chlebda 
KOORDYNATOR POLSKIEJ WERSJI: Sylwia Kowalczyk 



3 

 

Od Redakcji 

 

 

 

 

 
 

 

Raúl Isquierdo 
Koordynator międzynarodowy 

Ś 
więto Ofiarowania Jezusa w świątyni,  Matki 
Boskiej Gromnicznej, Święto Światła. Światło 
i ciemność, życie i śmierć. Gdy brakuje nam 

światła, mówimy, że jesteśmy pogrążeni w ciem-
nej nocy i życie staje się wtedy bardzo skompliko-
wane. 
 
Niech Wasza wspólnota będzie miejscem światła, 
płonącym ogniem, stróżem światła. 
 
Niech Wasza wspólnota otworzy okna i drzwi ser-

ca, tak by światło mogło ją przeniknąć i oświecić 

każdą osobę, z jej historią, z jej kruchością. 

Niech Wasza wspólnota będzie świetlista, niech 

będzie miejscem spotkania osób; twarzą w twarz, 

w serdecznym uścisku, z uśmiechem wieczności, 

miejscem przebaczenia, stołem braterstwa i sza-

cunku; światłem tych, którzy widzą maluczkich 

jako wielkich i tych, którzy wolą ryzyko tworzenia 

wspólnoty, niż bezpieczeństwo samotności,  

w której nikt nie może zadać im ran. 

Nie pozwólcie, by ciemności lęków, uraz, nieujaw-

nionych konfliktów, frustracji przyćmiły światło, 

którym macie się stawać. 

Nie pozwólcie, by ciemności zmęczenia i zniechę-

cenia, nieporozumień, raniącego słowa, smutku 

zakrywały światło, które Duch Święty odnawia  

w Was każdego dnia. 

Nie pozwólcie, by ciemności grzechu gasiły świa-

tło przebaczenia i łaski Bożej, ponieważ Światło  

– pisane z dużej litery – to JEZUS. Jest On ŚWIA-

TŁEM. I jeśli Go nam brakuje, życie staje się prze-

ciętne, ubogie, pozbawione sensu, powierzchow-

ne. Oby mogło nam nie brakować Światła Jezusa! 

Z Nim ciemności znikają, stają się bez znaczenia, 

prawie śmiechu warte. Musimy jednak robić to, 

co do nas należy, mieć nadzieję, odwagę i deter-

minację. Trzeba znaleźć na to sposoby.  

A jeśli światło Waszej wspólnoty i Waszego serca 

zgaśnie, zwróćcie się ku Jezusowi i proście Go,  

by na nowo dał Wam swoje Światło. Bądźcie 

światłem dla innych w tym świecie, gdzie ciemno-

ści stają się wszędzie coraz większe, BĄDŹCIE  

POCHODNIAMI! 

Jezus jest Światłem  

 
Tegucigalpa (Honduras) 

Wspólnota „Ukryty skarb” 
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  Relacja z prowincji „Jezus, Światło Andów”  

 

O d 9  do 10 stycznia 
2021 roku odbywało 
się Zgromadzenie Pro-

wincji, na którym byli obecni 
koordynatorzy i delegaci z 19 
wspólnot z Kolumbii, Chile, 
Ekwadoru i Peru. Z powodu pan-
demii spotkanie odbyło się na 
platformie Zoom.  
 
 Wydarzenie zostało zaplano-
wane przez Radę Prowincji  
z pomocą wicekoordynatora 
międzynarodowego prowincji 
Ameryki Łacińskej i Karaibów - 
Elviry Gomero oraz Zespołu  
Nominacyjnego. Towarzyszyli 
nam: zastępca koordynatora 
międzynarodowego, María Silvia 
Tavares oraz kapelan prowincji,   
ojciec Isaac Martínez. Zgroma-
dzenie poprowadziła Elvira. 
 
  

 Zgromadzenie Ogólne,  
sobota 9 stycznia 
 

 To był dzień pracy w atmos-
ferze modlitwy. Elvira przywitała 
nas, zrelacjonowała działania  
i osiągnięcia dotychczasowej 
Rady Prowincji, pomimo trudne-
go czasu pandemii, oraz wezwa-
ła do głębokiego zanurzenia się 
w doświadczaniu 50-lecia Wiary 
i Światła z radością i nadzieją.  
 
 María Silvia poprowadziła 
sesję formacyjną zatytułowaną 
„Wspólnota – źródło duchowe-
go wzrostu dla każdego człon-
ka”.  

 W tym czasie do spotkania 
dołączył koordynator między-
narodowy, Raúl Izquierdo. 
Skierował do nas poruszające 
przesłanie o tym, że powinni-
śmy troszczyć się o małą 
wspólnotę Wiary i Światła, 
ponieważ jest najważniejszą 
rzeczą, którą mamy. Podkreślił, 
że czasy pandemii niosą ze 
sobą trudności, które stają się 
wyzwaniami, ale w Wierze  
i Świetle jesteśmy powołani  
do odkrywania ich. 
 
 Następnie przedstawiono 
priorytety prowincji na lata 
2021-2025. W małych grupach 
rozważaliśmy zaproponowane 
tematy: wspólnota, rozpo-
wszechnienie Wiary i Światła, 
formacja, ogólne działania  
i finanse. Po prezentacjach 
poszczególnych grup, prioryte-
ty zostały zaakceptowane 
przez Zgromadzenie. Zasuge-
rowano, aby włączyć je w pla-
ny pracy wspólnoty.   

 
 Wybory,  
 niedziela 10 stycznia  
 
 To był dzień rozeznania  
z modlitwą i piosenkami.  
 
 Zespół Nominacyjny  repre-
zentowali: Mariana Zimmer-
mann (Peru), María Teresa 
Merino (Chile) oraz Giovanna 
García (Peru). Mariana przed-
stawiła dwoje kandydatów  
do roli koordynatora. 
 

Nowa Rada Prowincji 
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 María Silvia czuwała nad 
właściwym przebiegiem wybo-
rów. Koordynatorzy wspólnot 
głosowali na grupie w aplikacji 
WhatsApp, która została stwo-
rzona specjalnie na tę okazję.  
 
 Na koordynatora prowincji 
został wybrany Guillermo River-
so. Nowy koordynator wraz  
z dotychczasową Radą Prowincji 
nominowali czterech wicekoor-
dynatorów prowincji: María 
Isabel Palacios (Chile), Maritza 
Regalado (Peru), Cecilia Romero 
(Chile) i Yolanda Seminario 
(Peru). Dla dwóch pierwszych 
osób będzie to już druga kaden-
cja. Również ojciec Isaac  
Martínez w roli kapelana oraz  
Héctor Fiestas w roli skarbnika 
będą wciąż towarzyszyć Radzie 
Prowincji. 
 
 Ojciec Isaac Martínez prze-
wodniczył Eucharystii, w której 
każdy uczestniczył niosąc prze-
słanie, modląc się i śpiewając 
piosenki, aby podziękować Panu 
Bogu za dar bycia razem oraz za 
owoce Zgromadzenia Ogólnego.    
Wicekoordynator międzynaro-
dowy, Elvira, poprowadziła  
ceremonię posłania nowego 
koordynatora prowincji, a on  
z kolei przekazał posłanie nowo 
mianowanym wicekoordynato-
rom prowincji. Poprosił ich, aby 
– jako posłańcy radości – zanie-
śli dobre nowiny wszystkim 
wspólnotom prowincji.  

  
Yolanda Seminario Vélez  

Wicekoordynator prowincji  

 

Guillermo     Yolanda  

    María Isabel  

Wspólnoty w prowincji: 
Peru: 12  Chile: 4   Kolumbia: 1   Ekwador: 1 

Maritza 

    Cecilia  

Troszczmy się  
o małą wspólnotę Wiary i Światła,  

ponieważ jest najważniejszą rzeczą, którą mamy. 
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Pielgrzymka w Meksyku 

        Relacja z prowincji „Matki Bożej z Guadalupe”  

N.D. du Luxembourg 

P o niedzielnej Mszy świę-
tej mieliśmy piękny wir-
tualny różaniec. Co roku 

około 12 grudnia, kiedy wypada 
święto Matki Bożej z Guadalu-
pe, pielgrzymujemy do Jej sank-
tuarium i chcieliśmy w jakiś spo-
sób uczcić tę uroczystość pomi-
mo pandemii. 
 
 Na spotkaniu na Zoomie były 
około 32 osoby. Jako koordyna-
tor prowincji zrobiłam wprowa-
dzenie i modliłam się za Wiarę  
i Światło na całym świecie,  
a szczególnie za naszą prowin-
cję, za wszystkich chorych  
i zmarłych w tym roku. Popro-
wadziłam pierwszą tajemnicę 
różańcową. Wicekoordynatorzy 
prowincji, Elisa i Guillermo, po-
prowadzili drugą tajemnicę. 
Następny był Ale, wicekoordy-
nator wspólnot z Centrum  
z trzecią tajemnicą, zaś Oly  
i Carlos, wicekoordynatorzy dla 
Północy 1 i Yolanda, wicekoor-
dynator Północy 2, przewodni-
czyli czwartej i piątej tajemnicy. 
Nasz skarbnik prowincji popro-
wadził dwie ostatnie tajemnice. 
Modliliśmy się medytacjami 
przygotowanymi przez Ghislaina 
du Chéné. 
 
 Później, za pośrednictwem  
Facebooka, wzięliśmy udział  
w wirtualnej Mszy celebrowanej 
przez ks. Tony'ego, naszego  
kapelana prowincji. Było około 
65 wirtualnych uczestników.  
Ta transmisja była skierowana 
do osób, które nie miały Zooma. 

 
 Było to bardzo piękne, choć 
inne doświadczenie, jednak 
wszyscy czuliśmy bliskie więzi. 
 

Florencia Espino 
Koordynator prowincji 

 

Prowincja  
„Matki Bożej z Guadalupe” 
składa się z 37 wspólnot. 
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Valerie towarzyszy prowincjom 
„Light of the Orient” („Światło 
Orientu”; Południowa Korea, Hong 
Kong, Japonia, Tajwan), „Colors of 
Asia” („Kolory Azji”; Malezja, Paki-
stan, Indie, Filipiny, Singapur), 
„Southern Cross” („Krzyż Połu-
dnia”; Australia, Nowa Zelandia, 
Nowa Kaledonia). 

Relacja z Ukrainy  

D rugiego dnia nowego 
roku zorganizowaliśmy 
wirtualny dzień skupie-

nia. Rozmawialiśmy o misji  
naszego Ruchu. Ci, którzy byli  
z nami, mogli poznać gościa 
specjalnego: Valerie Jacques  
z Malezji, która jest wicekoordy-
natorem międzynarodowym. 
Dziękujemy, droga Valerie,  
za twoje świadectwo o Wierze  
i Świetle. Dziękujemy za ten 
czas dzielenia. Oto kilka warto-
ściowych myśli od Valerie: 
 

• niemożliwe jest dawanie świa-
dectwa o przyjaźni, jeśli  
nie mamy prawdziwej więzi  
z naszymi szczególnymi Przyja-
ciółmi, 

 

• Przyjaciele pokazują mi, jakim 
ja jestem dla nich przyjacie-
lem, 

 

• uczę się od moich Przyjaciół 
jak kochać i być wiernym, 

 

• Przyjaciele nie boją się być 
kochanymi, nie boją się przy-

jąć Boga i naszej przyjaźni.  
W nich nie ma lęku. Okazują 
nam ogromne zaufanie i na-
dzieję pokładaną w Bogu, 

 

• Wiara i Światło otrzymała 
wielką misję od Boga i jest  
to skarb, którym musimy się 
dzielić, 

 

• kiedy spacerujemy po ulicy 
sami, niczym się nie dzielimy. 
Dajemy świadectwo wtedy, 
gdy idziemy ulicą z naszymi 
Przyjaciółmi.  

 
W grupkach dzielenia nasi 
Przyjaciele również mówili  
o misji swojej wspólnoty. Usły-
szeliśmy wiele pięknych relacji. 
Dziękujemy wszystkim, którzy 
dali świadectwo o naszej misji.  
Oczekujemy naszego kolejnego 
spotkania 6 lutego na temat: 
„Święto Światła”. 
 
 

Oksana Lipetska  
Ukraina 

Z Malezji na Ukrainę 

Valerie Jaques 

Na Ukrainie jest 39 wspólnot. 
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Relacja z Belgii 

P o sześciu miesiącach 
lockdownu, 19 września 
2020 roku, z wielką  

radością spotkaliśmy się, aby 
świętować 40-lecie naszej 
wspólnoty „Le Rocher”  
w Charleroi (Belgia). 
 Marzyliśmy o pięknym 
świętowaniu  z innymi wspól-
notami z regionu i naszymi 
przyjaciółmi  z duszpaster-
stwa…  
 Sala zarezerwowana, przy-
gotowana  Eucharystia i za-
planowane przyjęcie. I bum, 
nieproszony gość, Covid!!  
 Trzeba było się pożegnać  
ze świętowaniem w szerokim 
gronie przyjaciół. 
 W takich okolicznościach  
sami obchodziliśmy 40-lecie 
naszej wspólnoty. Przestrze-
galiśmy zasad bezpieczeń-
stwa: maski, środki do dezyn-
fekcji rąk, dystans. Pomimo 
zakazu zbliżania się do siebie, 
pocałunków i uścisków na 
przywitanie, do których jeste-
śmy przyzwyczajeni, na szczę-
ście w końcu mogliśmy  
się  spotkać!  
 Aby szerzej rozreklamować 
naszą rocznicę, Christine opu-
blikowała informacje na temat 
obchodów 40-lecia naszej 
wspólnoty na Facebooku  
w języku francuskim, angiel-
skim, hiszpańskim i węgier-
skim. Otrzymaliśmy gratula-
cje od wspólnot z Belgii oraz 
całego świata.  
 Jak w przypadku każdego 
spotkania Wiary i Światła, 
nasz koordynator przywitał 

nas i  spotkanie rozpoczęło 
się od  wiadomości o sobie 
nawzajem, zwłaszcza od in-
formacji o naszych przyjacio-
łach, którzy nie mogli dołą-
czyć do nas w tym wyjątko-
wym dniu.  Przeczytaliśmy 
kartki i wiadomości od na-
szej koordynatorki prowincji 
- Caroline i wicekoordyna-
torki - Anne-Marie.  
 Następnie każda osoba 
mogła opowiedzieć o swoim 
doświadczeniu związanym  
z lockdownem  i oczekiwa-
niu na ponowne spotkanie.  
 Spotkaliśmy się również  
z naszym nowym dziekanem, 
opatem Danielem Procureu-
rem, który bez wahania przy-
jął nasze zaproszenie i  od-
prawił skromną Eucharystię.  
Christine przedstawiła na-
stępnie temat obchodów  
50-lecia: „Dzielmy się skar-

40 świeczek we wspólnocie  
„Le Rocher” („Skała”)  

bem”. Wiara i Światło to duża 
rodzina. Jest jak dom, w któ-
rym każda osoba czuje się 
dobrze. 
 Nasza wiara w Jezusa 
Chrystusa to dom zbudowany 
na skale, solidnej podstawie. 
Nasza wspólnota jest domem, 
w którym każdy jest mile  
widziany, znajdzie tu modli-
twę, lojalność i radość ze 
wspólnego świętowania.  
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 Wartości te zostały uwypu-
klone na początku Euchary-
stii, kiedy Georgette, Alain, 
Marie-Hélène i Danielle złoży-
li świadectwa dotyczące ich  
doświadczeń we wspólnocie. 
Panowała atmosfera szczero-
ści, miłości i sympatii.  
 Podczas tego, innego niż 
zwykle, spotkania doszliśmy 
do wniosku, że ważne jest 
utrzymywanie kontaktu ze  
sobą poprzez dzwonienie,  
wysyłanie wiadomości… waż-
ne, aby otrzymywać  informa-
cje, zwłaszcza jeśli lockdown 
potrwa dłużej.  
 Po przywitaniu, modlitwie  
i świętowaniu doświadczyli-
śmy po raz kolejny, że  utrzy-
mywanie kontaktu  i comie-
sięczne spotkania, pomagają 
zachować więzi przyjaźni  
i dodają odwagi każdemu  
z nas.  
 Nie było ciasta,  świeczek 
do zdmuchnięcia, toastu za 
przyjaźń! Wszystko było za-
bronione!  
 Jednak Monique zrobiła 
ogromny tekturowy tort  
ze świecami na baterie i dosta-
liśmy  cukierki: „Rocher”, sym-
bol naszej wspólnoty.  
 Po tej intensywnie przeży-
wanej uroczystości ze śpiewa-
mi  i akordeonem Georgette, 
opat Procureur powiedział 
nam, że podobało mu się  
to pierwsze spotkanie i był 
bardzo miły w stosunku do 
każdego z nas.  

 

 Bo każdy z nas jest ważny, 
bo każdy z nas jest skarbem, 
bo obecność każdego z nas 
była niezbędna…  
 Ogromne podziękowania 
dla wszystkich za te piękne 
obchody jubileuszowe!   
 

Édith, Alain and Christine 
(Zdjęcia Alain, Édith, Christine)  

  
Artykuł z "Grand Large"  

Wiara i światło to dom, 
zbudowany na skale: 

naszej wierze w Jezusa Chrystusa 

W Belgii działa 31 wspólnot 
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Elvira 

 Chcemy dzielić się z innymi tą radością  
i tym zaufaniem. Zapraszamy każdą wspólno-
tę, aby spróbowała zaprosić nowych członków 
lub pomogła w powstaniu nowej wspólnoty. 
Rozejrzyj się i podejdź do rodzin z dzieckiem 
z niepełnosprawnością intelektualną, zwięk-
szaj świadomość wśród naszych przyjaciół, 
zapraszaj młodych ludzi ... 
 Zaproś ich, aby przyszli na spotkania 
wspólnoty w ramach przygotowań do Lour-
des… Gdy tylko pozwoli na to bezpieczeństwo 
zdrowotne! Natychmiast zwróć się do hojnych 
darczyńców! 

Marc Sandrin 
Koordynator projektu  

W spólnoty już pracują, aby te cztery 
dni pobytu były intensywne i pełne 
mocy. Oprócz talentów członków 

wspólnoty korzystamy też z  pomocy profesjo-
nalistów. 
 Oczywiście nie wiemy, jaka będzie sytuacja 
zdrowotna jesienią 2021 roku. Ale jesteśmy 
optymistami. Jednocześnie mamy na uwadze 
zdrowie pielgrzymów i zobowiązania finanso-
we. Planujemy pokryć koszty wynikające  
z ewentualnej rezygnacji poprzez ubezpiecze-
nie. Chcemy zagwarantować każdej osobie 
możliwość odwołania swojego udziału, najle-
piej bez kar, aż do możliwie bliskiego terminu 
od daty wyjazdu, aby każdy mógł spokojnie się 
zarejestrować. Rejestracja rozpocznie się  
od kwietnia 2021 roku. 
 Dzieci i młodzież poniżej 30 roku życia mo-
gą skorzystać z obniżonej ceny (około 40%  
z wyłączeniem transportu). Opłata wynosi 
około 330-350 € za osobę dorosłą, plus koszty 
transportu (około 150 € w obie strony specjal-
nym TGV, trochę taniej autokarem lub samo-
chodami). Poprosimy o darowizny, aby umoż-
liwić te obniżone ceny i móc wesprzeć tych, 
którzy mają problemy finansowe. Możemy  
wydać pokwitowanie podatkowe kartą na stro-
nie foietlumiere.fr lub czekiem wystawionym 
na Foi et Lumière France (90 avenue de 
Suffren 75015 Paris). 
 
 Przygotujmy się! 
 
 Ten rok, prawdopodobnie do wiosny lub 
lata 2021, będzie bardzo trudny. Dla wielu  
z nas. Dla wszystkich naszych wspólnot. Ale 
Chrystus, bardziej niż kiedykolwiek, zaprasza 
nas do Nadziei. I, jak zawsze w Wierze i Świe-
tle, do świętowania, przyjaźni i dzielenia się. 

2021, rok 50-lecia 

Świadectwo 

W PRZYSZŁYM ROKU 28 PAŹDZIERNIKA WYRUSZYMY DO LOURDES. PRZYBĘDZIE NAS 
4000 Z CAŁEJ FRANCJI I BELGII, ABY UCZCIĆ 50. ROCZNICĘ WIARY I ŚWIATŁA, DZIELIĆ 
SIĘ NASZYM SKARBEM, ŚWIĘTOWAĆ, WZMOCNIĆ SIŁY, NADAL OŻYWIAĆ NASZĄ 
WSPÓLNOTĘ I – DLACZEGO BY NIE! – PRÓBOWAĆ UTWORZYĆ NOWĄ. 

We Francji  jest 9 prowincji 
gromadzących 366  wspólnot 
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C zy nasze życie byłoby bardziej pomyśl-
ne? Czy nasze codzienne życie byłoby 
łatwiejsze? Czy bylibyśmy szczęśliwsi? 

Czy Clémence byłaby szczęśliwsza? Czy zespół 
Downa naprawdę jest taki kłopotliwy? 
Wszystkie te pytania mogą wydawać się bez-
sensowne, ponieważ Clémence jest rzeczywi-
ście dziewczynką z trisomią 21 i nic tego nie 
zmieni. Możemy się zatem zastanawiać,  
czy wszystkie te przemyślenia mają znaczenie, 
ale tak, naprawdę je mają! 
 Ważne jest, aby móc dawać świadectwo, 
pokazywać, wyjaśniać i potwierdzać, że zespół 
Downa naszej córki nie przeszkodził nam  
w budowaniu naszego życia w taki sposób,  
w jaki chcemy i realizacji planów, które mieli-
śmy przed jej narodzinami. Zespół Downa nie 
był przeszkodą dla  naszego szczęścia! Nawet 
jeśli pozostaje on dla nas odwieczną tajemni-
cą, trudną do zrozumienia, zakorzenioną  
w przekonaniu, że akceptujemy ją w ten  
sposób. 
 Nasza Clémence nie jest ani trudnością, ani 
męką, ani niepowodzeniem. Jest pełnoprawną 

Świadectwo 

W poszukiwaniu szczęścia 

istotą, której bardzo pragnęliśmy, oczekiwali-
śmy jej i kochamy ją za wszystko, czym jest  
i taką, jaka jest. 
 Pokorne i spontaniczne zaakceptowanie 
trisomii, bez ranienia siebie pytaniami, łagod-
ne przystosowanie się do niej i włączenie jej do 
naszego życia sprawiło, że mogliśmy pokochać 
Clémence bezgranicznie! 
 Wiemy również, że poza tą niefortunną  
etykietką, Clémence to coś więcej, jej zespół 
Downa to nie wszystko. Jej ciało, które 
jest ,,dysfunkcyjne”, obarczone  tym dodatko-
wym chromosomem, przysparza tej małej 
istotce problemów, ale jej dusza pozostaje  
nietknięta! 

ZASTANAWIAŁAM SIĘ, JAK WYGLĄDAŁOBY NASZE ŻYCIE, GDYBY CLEMENCE NIE 
MIAŁA ABERRACJI CHROMOSOMOWEJ I CZY ZESPÓŁ DOWNA NAPRAWDĘ ZMIENIŁ 
COŚ W NASZYCH PLANACH ŻYCIOWYCH  I NASZYM POSZUKIWANIU SZCZĘŚCIA.  
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 Tak więc to nie nasza córka sprawiła, że uro-
niliśmy tych kilka łez, ale ta uderzająca, desta-
bilizująca i bolesna ,,zapowiedź”. To tylko ona 
sprawiła, że byliśmy słabi i pełni wątpliwości. 
My, istoty tak często kruche, tak zdezoriento-
wane, pełne obaw w zetknięciu z sytuacjami 
odbiegającymi od normy, być może po prostu 
baliśmy się kochać. Z powodu wygody z pew-
nością wolelibyśmy pozostać przy klasycznym 
planie na życie. 
 W takim razie co sprawia, że jesteśmy  
szczęśliwi? A co nas przed tym powstrzymuje? 
  Czy inność, niepełnosprawność, zespół 
Downa jest przeszkodą na drodze do naszego 
szczęścia?  
 Głęboko wierzę, że Nicolas i ja jesteśmy 
szczęśliwi  i nie bylibyśmy szczęśliwsi,  
gdyby Clémence nie miała zespołu Downa. 
Nawet jeśli nie było naszym marzeniem posia-
danie niepełnosprawnego dziecka, to nasza 
córka, taka jaka jest, stała się dla nas obfitym 
źródłem życia, radości i miłości. 

Wszystko jest osiągalne. 
Do wszystkiego można się przystosować.   

Wszystko jest możliwe 
I nic nie jest niedostępne! 

 Myślę także, że nie mylę się mówiąc, 
że Clémence kwitnie. Nasza córka będzie  
miała życie, które naprawdę chcemy jej dać, 
my, jej rodzice, odpowiadamy za jej szczęście  
i kształtujemy ją każdego dnia. 
Zagrajmy na nosie temu zespołowi Downa. 
Wszystko jest osiągalne. 
Do wszystkiego można się przystosować.  
Wszystko jest możliwe. 
I nic nie jest niedostępne. 
Szczególnie, jeśli mocno się tego pragnie  
i towarzyszy temu miłość. 
Dziecko z niepełnosprawnością jest przede 
wszystkim dzieckiem, bycie osobą niepełno-
sprawną jest sprawą drugorzędną. 
Ma prawo do bycia kochanym. 
Ma prawo do bycia szczęśliwym. 
To szczęście może mieć inną postać niż zazwy-
czaj. 
Moja  Clémence, zespół Downa jest częścią 
ciebie, jest twój, jest mój, jest nasz. 

Agnès 
Facebook, "Clémence, Le bonheur dans  tes yeux" 

                                                                                                        
(„Clémence, szczęście w twoich oczach”) 

Rodzinny spacer  
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Z Bogiem, Piotrze! 

Świadectwo 

Świadectwo Hetty Gommans  
(Holandia) 

 Tak, bardzo dobrze pamiętam Piotra! Był  
ze mną w Leeds na Zgromadzeniu Ogólnym 
Wiary i Światła w 2013 r. Ja nie umiem mówić 
po polsku, on mówił tylko po polsku.  
Ale rozumieliśmy się doskonale, serce  
z sercem. Już na samym początku spotkania 
dołączył do zespołu muzycznego  
i spontanicznie usiadł obok mnie. Niepozornie 
przeciągnął mikrofon nieco mocniej do siebie  
i śpiewał z wielką przyjemnością! Czasami  
w przerwach bardzo delikatnie brał mnie  
za rękę. Jego oczy mówiły wszystko! 
 Ostatniego wieczoru, po ostatniej 
konferencji, podszedł do mnie, uniósł lekko 
ramię, bardzo uprzejmie, by zaprosić mnie, 
abym wzięła go pod rękę. Więc zrobiłam to! 
Zabrał mnie na zewnątrz. Pomyślałam: co się 
teraz stanie?  Ale szłam cicho – ramię w ramię 
– razem z nim. Odprowadził mnie do 
budynku, w którym miałam swój pokój. Kiedy 

 NAZYWAŁ SIĘ PIOTR DYLIKOWSKI. 
MIESZKAŁ W KRAKOWIE RAZEM ZE SWO-
JĄ SIOSTRĄ DOROTĄ I SIOSTRZEŃCEM 
JULKIEM. JULEK WE WSZYSTKIM BYŁ DLA 
NIEGO WZOREM. CZĘSTO OPOWIADAŁ O 
NIM NA SPOTKANIACH. NALEŻAŁ DO 
WSPÓLNOTY „KAMYCZKI” W KRAKOWIE. 
NA JEGO TWARZY WIDOCZNE BYŁO 
SZCZĘŚCIE.  
 WSZYSCY, KTÓRZY UCZESTNICZYLI W 
SPOTKANIU MIĘDZYNARODOWYM W LE-
EDS W 2013 R., WSPOMINAJĄ GO Z SER-
DECZNOŚCIĄ. 

Świadectwo księdza  Macieja Ścibora,  
kapelana „Polski Południowej” 

  
 Wiele lat temu św. Urszula Ledóchowska 
pisała jak ważne, na czas w którym żyła, jest 
apostolstwo uśmiechu. „Podaję wam tu  
rodzaj apostolstwa, które nie domaga się od 
was ciężkiej pracy, wielkich umartwień  
i trudów, ale które szczególnie dziś, w na-
szych czasach, bardzo jest pożądane, po-
trzebne i skuteczne, mianowicie apostolstwo 
uśmiechu. 
 Uśmiech rozprasza chmury nagromadzo-
ne w duszy. Uśmiech na twarzy pogodnej 
mówi o szczęściu wewnętrznym duszy  
złączonej z Bogiem, mówi o pokoju czystego 
sumienia, o beztroskim oddaniu się w ręce 
Ojca niebieskiego, który karmi ptaki niebie-
skie, przyodziewa lilie polne i nigdy nie zapo-
mina o tych, co Jemu bez granic ufają”… 
 Pewnie Piotr nigdy o tych słowach naszej 
Rodaczki nie słyszał, a może usłyszał  
i je wspaniale w swoim życiu podjął?  

dotarliśmy do drzwi, puścił mnie, skłonił się 
lekko, położył na chwilę głowę na moim 
ramieniu, po czym odszedł. To był jego 
sposób na pożegnanie, z taką miłością.  
 Mój przyjaciel z Polski zmarł 3 grudnia.  
Do widzenia mój drogi przyjacielu. Wiem,  
że teraz na mnie czekasz. A kiedy ja też 
przyjdę, na pewno znów weźmiesz mnie pod 
rękę i przez chwilę będziesz ze mną 
spacerować. 
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 Spotkałem Piotra wiele lat temu, pewnie 
około 30. Byłem alumnem seminarium  
krakowskiego i jedną z osób ze wspólnoty 
„Sto Pociech”. Piotr uczestniczył z naszą 
wspólnotą w kilku obozach. 
 Wszędzie było go pełno. Dosłownie.  
Zarówno podczas zabawy – uwielbiał taniec, 
śpiew, granie na czym się dało, jak i podczas 
modlitwy – nie mogła się odbyć Eucharystia 
bez jego służby przy ołtarzu. Uwielbiał wsta-
wiać swoje wezwania podczas modlitwy 
spontanicznej. Pamiętał o bliskich, przyjacio-
łach, osobach ze wspólnoty.  
 Nie mogło go zabraknąć także podczas 
odgrywania różnych scen ewangelicznych. 
Nie trzeba było go prosić i zachęcać.  
Był w nich cały – z radością na ustach i zaan-
gażowaniem. Tą swoją pogodą ducha potrafił 
zarażać, po prostu apostołować. Takim  
go zapamiętam z tych pierwszych spotkań, 
mszy św. na Karmelu w Krakowie, wyjazdów  
do Hałcnowa i spotkań, choć krótkich, gdy 
zaglądałem na ostatnie obozy wspólnot: 
„Kamyczki” i „Ziarenka” w Gołkowicach. 
 Piotrze, tą pogodną twarzą spoglądaj  
z domu Ojca niebieskiego i wspieraj swoją 
Wiarę i Światło. 
 

Świadectwo Joanny Koczot  
 

 Odejście Piotra zaskoczyło wiele osób. Nikt 
nie spodziewał się, że to już ten czas. Smutek  
i ból ścisnął serca członków z wielu wspólnot. 
W takich chwilach szukamy kontaktu z inny-
mi, chcemy to komuś powiedzieć. Tomasz  
Mikulski ze wspólnoty „Bystrzaki” napisał  
do mnie: Piotr jest w naszych sercach. Piotr 
był fajnym kolegą, był super. Szkoda Piotra. 
Kolega z Piotra był super…. Monika Adamiec  
ze wspólnoty „Hepusie” powtarzała przez tele-
fon: szkoda Piotra, znałam Piotra, zmarł, szko-
da… Zbigniew Naumowicz ze wspólnoty  
„Pasjonaci” napisał między innymi, że Piotr 
nie znał barier…, był przezroczysty jak krysz-
tał… Przed naszymi oczami przewijają się ob-
razy spotkań z osobą, której już z nami nie ma. 
 

 Piotr pozostawił po sobie dobry smak.  
Był przyjacielem każdego kogo spotkał. 
 

 Jego przyjaciele ze wspólnot „Kamyczki” 
oraz „Ziarenka” – Grażyna Brzeżańska  
i Bernard Łach – piszą o nim, że był człowie-
kiem pięknym i otwartym. Miał uśmiech dla 
każdego. Był wspaniałym bratem i wujkiem. 
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Świetnym aktorem. Wzorowym ministrantem.  
Niesamowitym tancerzem. Podczas występów 
we wspólnocie często przyjmował rolę dyry-
genta. Wspaniale naśladował wybitnego  
polskiego kompozytora, dyrygenta i wokalistę 
Piotra Rubika. Tyle radości, śmiechu, wspania-
łych chwil przeżyliśmy razem. W scenkach 
bardzo często grał rolę Jezusa. Z wielkim  
zapałem i talentem. Piotr szczególnie  miłował 
Papieża Jana Pawła II i  Benedykta XVI, któ-
rych zawsze wspominał w modlitwach .  
 Kiedyś po homilii w czasie Mszy Św. powie-
dział „Bóg tak chce”. I powtarzał to często. 
Bóg teraz chciał Cię ujrzeć Piotrze twarzą  
w twarz. Teraz jesteś już w objęciach swojego 
Mistrza. 
 Piotr odszedł do Pana Boga. W domu.  
Blisko Dorotki, swojej siostrzyczki. Był coraz 
słabszy. Piotrze, płaczemy za Tobą. Wierzymy, 
że jesteś szczęśliwy i błogosławiony u Pana 
Jezusa. Jesteś w naszych sercach. Przed naszy-
mi oczyma... Kochamy Cię, Piotrze. Jesteśmy 
Ci wdzięczni za każdą chwilę, którą spędzili-
śmy z Tobą….. 
 
 Życie Piotra się nie skończyło, lecz zmieni-
ło. Piotr żyje w pokoju i świetle Jezusa.  
A w nas żyją wspomnienia dobra, którego  
doświadczyliśmy dzięki niemu.  
 
 Dziękujemy Ci, Ojcze, za Piotra.   
 

Piotr uśmiechał się  
do wszystkich. 
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P oczątkowo niczego nie podejrzewasz. 
Jesteś zwykłym członkiem swojej wspól-
noty, osoby niepełnosprawne to twoi 

przyjaciele. Czasami jesteś zaproszony na sesję 
formacyjną, rekolekcje. Uczysz się duchowości 
Ruchu, jak prowadzić spotkania, zapoznajesz 
się ze specyficznym słownictwem wspólnoty 
Wiary i Światła. Ale nigdy nie przeszłoby  
Ci przez myśl, że zostaniesz poproszony  
o skok ze spadochronem! Zadajesz sobie pyta-
nie „Dlaczego ja? Przecież ktoś inny, kto prze-
szedł szkolenie spadochronowe, kto zna pilota 
i ma już cały sprzęt, skoczyłby dużo lepiej ode 
mnie…” 
 
 Kamienie 
 
 Jedną z głównych rzeczy, która powstrzy-
muje nas od wejścia na pokład tego samolotu 
jest ciężar dźwiganych przez nas „kamieni”. 
Mogą być one ciężkie i są inne dla każdego  
z nas: ryzyko, które się z tym wiąże, zwątpie-
nie, brak pewności siebie. Na czym będzie  
polegała nasza rola albo jak wyobrażamy sobie 
idealnego przywódcę. Czas, który będziemy 
musieli poświęcić. „A co z moimi dziećmi, mo-
im upośledzonym umysłowo dzieckiem? Jak ja 
to wszystko pogodzę…” 
 Są przede wszystkim duże kamienie,  
np.: „Nie nadaję się do prowadzenia spotkań, 
do śpiewania. Czy będę umiał wysłuchać,  
towarzyszyć, poprowadzić modlitwę, wszystko 
zorganizować?”. Istnieją również małe żwirki, 
które sprawiają, że nasza ścieżka staje się nie-
wygodna: „Czy ludzie będą mnie osądzać?  
Czy będą drwić z moich wysiłków? A co, jeśli 

Świadectwo 

Skok w przestworza 

wspólnota nie będzie ze mnie zadowolona  
i nie spełnię jej oczekiwań? Jeśli straci do mnie 
zaufanie?” Kamienie te wypełniają naszą torbę 
na spadochron, spowalniają nas i uniemożli-
wiają start naszego samolotu. Aby móc wystar-
tować, należy więc opróżnić torbę ze wszyst-
kich tych kamieni i zrobić w niej miejsce  
na spadochron! 
Jak działa spadochron Wiary i Światła?   
Z czego się składa? Wymaga przede wszystkim 
otwartości umysłu i umiejętności słuchania, a 
nie tych kamieni opisanych powyżej. Potrzeba: 
• Byłych spadochroniarzy, którzy już wcze-

śniej odważyli się skoczyć. Będą oni mogli 
podzielić się swoim świadectwem: opowie-
dzieć o przygotowaniach, o samym skoku  
ze spadochronem, jak również o darach, któ-
re otrzymali. Bo kiedy zgadzasz się skoczyć, 
otrzymujesz prezenty. Osoby te mogą cię 
pokierować, doradzić, dodać otuchy, ale pod 
warunkiem, że będziesz otwarty na ich suge-
stie i wskazówki. 

 od 1989 roku wiara i światło kilkakrotnie prosiła mnie, żebym skoczyła z samo-
lotu. na szczęście były to skoki ze spadochronem i w towarzystwie luka. kiedy 
musisz zaufać spadochronowi, nie mając pewności, że się otworzy i rzucić się  
w przepaść, może to być przerażające.  odczucie to jest według mnie porównywal-
ne do strachu, który cię ogarnia, gdy zostajesz poproszony o wzięcie odpowie-
dzialności za wiarę i światło.  
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• Mieć wiarę. Jeżeli poproszono cię o skok,  
to znaczy, że są ludzie, którzy w ciebie  
wierzą. Osoby, które są gotowe stać u twego 
boku, żebyś mógł wykonać zadanie, które  
z pozoru wydaje się niewykonalne. Twoja 
wiara poprowadzi cię w modlitwie, przygotu-
je do tego skoku. 

• Połączyć siły. Lista cech, których oczekuje 
się od dobrego skoczka, może cię przerazić. 
Jednak doskonały skoczek tak naprawdę nie 
istnieje. Kluczem do sukcesu jest praca  
zespołowa. Spadochroniarz nie jest w stanie 
niczego osiągnąć samodzielnie. Dlatego,  
aby móc wypełnić swoją misję, potrzebuje 
współpracy pilota, instruktora, personelu lot-
niska. Musi zatem mieć zaufanie do kompe-
tencji członków swojego zespołu. 

• Szkolenie. Nikt nie jest w stanie dobrze  
wypełnić powierzonej mu misji, nie otrzy-
mawszy uprzednio odpowiedniego przeszko-
lenia. Wspólnota Wiara i Światło oferuje  
różnorodne metody szkoleniowe na różnych 
poziomach, których celem jest pomoc w doj-
rzewaniu do odpowiedzialności. 

 
 Kontynuując naszą metaforę: skoczyłeś,  
jesteś pośród chmur, zachwycasz się piękną 
scenerią. Jednakże niebo nie zawsze jest bez-
chmurne, a słonce nie świeci cały czas. Nie  
zapominaj, że istnieje ryzyko załamania pogo-
dy, zawsze mogą pojawić się silne opady desz-
czu, a nawet burza. Dni pełne trudnych sytua-
cji lub zawiłych konfliktów. Powróćmy zatem 
do spadochronu. Powyższe punkty mają za 
zadanie pomóc ci utrzymać właściwy kierunek: 
nie jesteś sam, masz za sobą całą drużynę, jak 
również byłych koordynatorów i kapelanów. 
  

Dary 
 

 Zgadzając się na skok, pamiętaj, że na ziemi 
nie czekają na ciebie same niedogodności i ka-
mienie. Jest również wiele darów, które zbiera-
my stopniowo: radosna twarz przełożonego, 
który właśnie odetchnął z ulgą, drobny upomi-
nek wykonany ręcznie przez osobę z upośle-
dzeniem umysłowym, radość z pracy zespoło-
wej przy realizacji wspólnych projektów  
czy chociażby dzielenie życia wspólnoty, której 
wcześniej nie znałeś. Możliwość wymiany  
doświadczeń z innymi skoczkami pochodzący-
mi z różnych środowisk, mającymi inną wie-
dzę i stosującymi inne metody, jak również 
rozwój duchowy, umocnienie wiary i miłość, 
którą otrzymujesz. 
 Wspólnota Wiara i Światło nie przestaje 
prosić osoby o bogatym wnętrzu, żeby wsiadły 
do samolotu i rzuciły się w przepaść, zanim 
swobodne kołysanie spadochronu pozwoli  
im delikatnie zbliżyć się do ziemi. 
 Żeby móc dalej funkcjonować, nasza wspól-
nota potrzebuje ludzi, którzy są gotowi zaufać. 
Nasza belgijska prowincja poszukuje zespołu, 
który zgodzi się wkrótce wsiąść do takiego  
samolotu, ponieważ bez ekipy samolot pozo-
stanie na ziemi, pilot wróci do domu, a wszyst-
kie wspaniałe prezenty nie zostaną odebrane. 
Tymczasem pomimo wielu propozycji, nasz 
samolot jest nadal prawie pusty! 
 Nasza prowincja musi stworzyć taki właśnie 
zespół i wszyscy musimy dołożyć wszelkich 
starań, żeby uwolnić się od tych kamieni, które 
spowalniają prowincję w dążeniu do niesienia 
szczęścia osobom z upośledzeniem umysło-
wym, ich rodzinom i przyjaciołom. 
 

Allison Bertrand-Reekie  
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W itajcie przyjaciele! To ogromna 
przyjemność pisać do was. Mam  
na imię Sabrina, jestem koordyna-

torem prowincji „Campo Belo” („Piękne pole”; 
Środkowa Brazylia) od 2017 roku. Od 2009  
roku, od czasu zmiany struktur, byłam człon-
kiem Rady Prowincji. Swoją posługę w prowin-
cji rozpoczęłam od towarzyszenia wspólnotom 
jako zastępca koordynatora w mieście,  
w którym mieszkam, Governador Valadares. 
Tym, co sprawia nam radość  w tej misji,  
są więzi przyjaźni, które tworzymy i wzmac-
niamy poprzez odwiedziny  i towarzyszenie.  
 Nasza prowincja składa się z 17 wspólnot  
w stanie Rio de Janeiro, Minas Gerais i Goiás. 
Brazylia jest bardzo dużym krajem, więc  
czasami trochę trudno jest odwiedzać wspól-
noty. Nieraz musimy pokonywać duże odle-
głości, ale nasz zespół stara się wyznaczyć do-
datkowych koordynatorów, którzy są geogra-
ficznie blisko wspólnot. Tak więc każdy  wice-
koordynator stara się odwiedzić wspólnoty  
co najmniej dwa razy w roku. Rada również 
spotyka się dwa razy w roku. Układamy  plany 
i nadzorujemy działania w prowincji. To także 
czas, w którym dzielimy się życiem wspólnot, 
rozmawiamy o tych, w których trzeba prze-
prowadzić wybory, o tych, które potrzebują 
dodatkowego wsparcia… 
 Na naszym ostatnim spotkaniu zaplanowa-
liśmy obchody 50-lecia: obchody objazdowe, 
podczas których wspólnoty odwiedzają się na-
wzajem. Wraz z pandemią musieliśmy jednak 
zmienić nasze plany. Jedną z umiejętności, 
jakie rozwinęliśmy w prowincjach Brazylii, jest 
lepsze poznanie wirtualnego środowiska. Pod-
czas pandemii zobaczyliśmy, że to środowisko 
jest naprawdę bardzo ważne. Należymy też do 
Stowarzyszenia „Fé e Luz do Brasil” („Wiara  
i Światło w Brazylii”), które łączy w sobie trzy 

prowincje: „Piękne pole” (Brazylia Środkowa), 
„Odrodzenie” (Brazylia Północno-Wschodnia) 
i „Most Przyjaźni” (Południowa Brazylia,  
Argentyna i Paragwaj). Pracujemy nad stroną 
internetową, aby więcej osób miało dostęp  
do treści oferowanych przez Wiarę i Światło.  
 Kolejną rzeczą, którą zrobiliśmy, było stwo-
rzenie kanału na YouTube „Fé e Luz OnLine”, 
który był prawdziwym źródłem interakcji  
między członkami Wiary i Światła.  
 Mam nadzieję, że w tym roku, z okazji jubi-
leuszu, wszyscy będziecie mieli wspaniałe  
uroczystości i wielkie imprezy. Tutaj, w Brazy-
lii, nadal mamy nadzieję, że będziemy obcho-
dzić tę 50 rocznicę razem! Ufamy, że będzie-
my mogli się spotkać i że wszyscy na całym 
świecie będziemy mieć wielkie świętowanie.  

 Our  Sabrina Nalon 

List od Sabriny 

Świadectwo 

Odwiedziny we wspólnocie  
„Santa Lucia” („Święta Łucja”) 

Sabrina  
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 Świadectwo 

 

W  ostatniej z naszych opowieści  
o tym, jak nasi przyjaciele inspirują 
się wiarą chrześcijańską, Sandra 

Scully, koordynatorka naszej parafialnej wspól-
noty Wiary i Światła, opisuje jak niezwykłe  
wydarzenie w Lourdes dało jej zupełnie nową 
wizję życia. 
 
 Kiedy podczas pielgrzymki do Lourdes  
towarzyszyłam mojemu wnukowi, Deanowi, 
który jest niepełnosprawny w  stopniu znacz-
nym, natknęliśmy się na małą wspólnotę Wiary  
i Światła, złożoną z osób dorosłych z niepełno-
sprawnością intelektualną. Oni „ożywiali 
Ewangelię”. Rozumieli to, czego nie można  
oddać słowami. Wyrażali  to w formie panto-
mimy, która pokazywała daną osobę w sytuacji 
opisanej w Ewangelii. 
 
 To nie było ani odgrywanie roli ani przed-
stawienie. To było po prostu ożywienie Pisma 
Świętego jako prawdziwej historii dziejącej się 
tu i teraz. Osoby niepełnosprawne, członkowie 
rodziny, przyjaciele, kapelan: wszyscy się zaan-
gażowali; nikt nie był widzem. Każda osoba 
mogła podzielić się i wyjaśnić, co poruszyło  
ją w przesłaniu. Dzielenie się odbyło się za  

Wspaniali nauczyciele 

pomocą słów, czynności niewerbalnych, takich 
jak rysunek, mowa ciała lub kolaż. Oglądając  
i słuchając, poczułam obecność Ducha Święte-
go w swoim sercu. Więc spojrzałam na mojego 
wnuka. On nie może mówić, ale Duch Święty 
objawił mi, jak błogosławieni jesteśmy, że ma-
my Deana w naszym życiu. Naprawdę, jest on 
szczególnym darem od Boga. Uczy nas kochać 
i doceniać najmniejsze rzeczy w życiu. 
 
 Teraz jesteśmy częścią międzynarodowej 
rodziny Wiary i Światła. A ja mam przekona-
nie, że wszyscy, którzy chcieliby przyjść  
i pomóc w naszej wspólnocie, odkryją piękno 
osób niepełnosprawnych. 
 
 Są oni wspaniałymi nauczycielami miłości, 
radości i szczęścia. 
 

Sandra Scully 
Anglia 

Sandra 

Ożywianie  Ewangelii w Wierze i Świetle 
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Świadectwo 

W  jednej z naszych wspólnot w Szwe-
cji niektórzy członkowie utworzyli 
orkiestrę marimby, którą nazywamy 

Farira Marimba. Marimba to instrument  
perkusyjny pochodzący z Zimbabwe, a słowa 
„farira marimba” w języku shona oznaczają  
w przybliżeniu „być szczęśliwym z marimbą”. 
 
 Grupa powstała w 2012 roku, kiedy Elisabet, 
należąca do wspólnoty Wiary i Światła we  
Floby, otrzymała komplet marimb od szkoły 
artystycznej w Norwegii, w której pracuje; 
szkoła nie była już zainteresowana używaniem 
instrumentów i dlatego przekazała je bezpłat-
nie. Elisabet tworzyła wcześniej szkolną grupę 
grających na marimbach, a odwiedzający szko-
łę nauczyciele z Zimbabwe uczyli ich grać. Gru-
pa  pojechała również do Zimbabwe, gdzie 
otrzymała więcej lekcji gry, po czym udzielała 
się w okolicy i grała w różnych miejscach. 
 
 Komplet marimb składa się z około  
8 dużych instrumentów i znalezienie dla nich 
miejsca może być kłopotliwe, ale ponieważ jed-
na z rodzin ze wspólnoty Wiary i Światła posia-
da stadninę o nazwie Väddholmen, mogliśmy 
tam umieścić marimby. Skoro mieliśmy już 
instrumenty, to przyszła pora, by nauczyć się 
na nich grać, a robiąc to, odkryliśmy, jak wiele 
radości nam to przynosi. Marimby są idealne 
dla Wiary i Światła! 

              „Farira marimba”  

 
 Każdy może uczestniczyć, w miarę swoich 
możliwości, w graniu wesołych i urzekających 
rytmów z Zimbabwe i RPA. Gramy na marim-
bach i różnych instrumentach rytmicznych, 
machamy kolorowymi flagami i tańczymy, a to 
tworzy wspólnotę i przynosi ogromną radość. 
Klara, która również należy do wspólnoty  
we Floby i która cierpi z powodu kilku rodza-
jów niepełnosprawności, uwielbia tę muzykę  
i bierze udział w zabawie potrząsając swoimi 
marakasami i wydając okrzyki, które świetnie 
pasują do muzyki afrykańskiej! 
 
 Na naszych letnich obozach zwykle urzą-
dzamy zabawę podczas ostatniego wieczoru, 
gdzie stałym punktem programu jest koncert 
orkiestry marimby, a wszyscy obecni uczestni-
czą na różne sposoby, grając na instrumentach 
rytmicznych i tańcząc. Kiedy po raz pierwszy 
przywieźliśmy marimby na obóz, używając do 
tego przyczepy dla koni, uczestnicy obozu  
zastanawiali się, jak konie czują się w tej  
przyczepie i kiedy wyjdą, żebyśmy mogli na 
nich jeździć? Byli wielce zaskoczeni i zachwy-
ceni, gdy okazało się, że jest tam coś zupełnie  
innego! Obecnie marimby są jedną z głównych 
atrakcji naszych obozów.  
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 W naszej grupie we Floby na marimbach 
gramy podczas każdego przyjęcia lub uroczy-
stości, np. przyjęcia bożonarodzeniowego,  
sylwestra czy w noc świętojańską. Uwielbiamy 
bawić się i tańczyć przy dźwiękach marimby, 
uważamy, że wspólna zabawa to świetny  
sposób na budowanie przyjaźni i wspólnoty. 
 
 Nasza grupa marimby gra również przy 
okazji innych wydarzeń, na przykład  
w okolicznych kościołach podczas dorocznego 
spotkania osób niewidomych czy też na 1000-
lecie Kościoła Szwedzkiego w diecezji Skara. 
Korzystamy wtedy z okazji zapoznania ludzi  
z Wiarą i Światłem. 
 
 Stadnina koni Väddholmen jest również 
wykorzystywana do spotkań rad prowincji  
i formacji wspólnot w Szwecji. Jest to urocze 
miejsce położone daleko na wsi, nieco ponad 
godzinę na północny wschód od Göteborga. 
 
 Johannes, który również jest członkiem 
wspólnoty we Floby, ma tutaj swój warsztat 
stolarski, w którym wytwarza różne drewnia-
ne przedmioty, takie jak stołki modlitewne, 
świeczniki i inne. 

Anne-Mette Pleijel 
Koordynatorka wspólnoty 

 

  
 

Johannes 
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Zamyślenie  

Zróbmy inwentaryzację           
                      naszego skarbu  

K ilka miesięcy temu przeprowadziliśmy 
się po ponad trzydziestu latach życia  
w tym samym mieszkaniu. Była to oka-

zja do zagłębienia się w szafy, szafki, gabloty, 
biblioteczki... aby wybrać to, co chcieliśmy 
zachować... i wyrzucić resztę.  
 Nie zdając sobie z tego sprawy, powoli 
zgromadziliśmy mnóstwo mniej lub bardziej 
interesujących przedmiotów i trzeba było je 
posortować. Co ciekawe, to co jest najbardziej 
widoczne, niekoniecznie jest tym, co należy 
zatrzymać, a odkrywa się rzeczy, które są  
zapomnianymi prawdziwymi skarbami.  
Na przykład kwestia zdjęć - były zdjęcia  
w nieładzie, inne starannie przyklejone w al-
bumach i wreszcie te opublikowane w książ-
kach, począwszy od zdjęć cyfrowych. 
Wszystkie książki i albumy teraz są ładnie 
ułożone, a kilka zapomnianych zdjęć zostało 
wyjętych z pudełka po butach i umieszczo-
nych w odpowiednim miejscu. Zapewniam 
was, że moja kolekcja wszystkich wydań 
„Hisse et Ho!” („Żagli na „maszt!”) od pierw-
szego numeru została dobrze zachowana!  
 Obecny rok, pięćdziesiąte urodziny Wiary  
i Światła, to dobra okazja, aby opowiedzieć  
o wspomnieniach, skarbach zgromadzonych 
od początków naszej wspólnoty, przypomnieć 
sobie o tych, którzy nas wezwali, mówiąc: 
„Chodźcie i zobaczcie!” i wyrazić  im naszą 
wdzięczność. To wszystko należy czynić bez 
odwracania się za siebie, ale z myślą, że tymi 
skarbami będziemy się dzielić, sprawiać, by 
zostały odkryte przez innych, którzy czekają 
na znak dla siebie. Dodaje nam to energii,  
by zacząć kolejnych 50 lat. Trzeba znów prze-
czytać książkę Marie-Hélène, która nam opo-
wiedziała nadzwyczajną przygodę Wiary  
i Światła jak matka opowiada swoim dzie-
ciom historię rodziny. Spoglądając tylko na 
spis treści, ukazuje się nam historia: „Skarb 
do przekazania”, „Wrócić do korzeni”, 
„Spotkanie przede wszystkim”, „Zagadkowa 

płodność”... cały program! Jest kilka kamieni 
milowych, o których nie można zapomnieć. 
To pamiętne wydarzenia z 1971 r.; pielgrzym-
ka do Lourdes, która miała miejsce od 9 do 11 
kwietnia (od Wielkiego Piątku do Niedzieli 
Zmartwychwstania), rocznica naszego po-
wstania 12 kwietnia (Poniedziałek Wielka-
nocny), pierwsze międzynarodowe spotkanie 
w Paryżu (25 i 26 września).  Zachowujemy  
też miejsce w naszych sercach dla tych, któ-
rzy od początku są w Ruchu: Gérard i Camille 
Proffit oraz ich synowie, Thaddée i Loïc 
(który mieszka dziś w domu l’Arche  
w Fougères). 
 
Ghislain du Chéné 

          Gérard and Camille 

Loïc  
and Marie-Hélène, 2019 
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„MŁODZIEŻ 2021” 
Innowacyjna oferta: Letni obóz dla młodych ludzi  

jako zaproszenie do odkrycia Wiary i Światła. 

 Ten projekt narodził się w bardzo szczegól-
nym regionie archidiecezji  mediolańskiej:  
dekanacie Navigli, obszarze, który łączy para-
fie ze wschodniej części Mediolanu i który ma 
problemy społeczne oraz ekonomiczne. 
 Wspólnota Wiary i Światła, którą tworzą 
osoby niepełnosprawne, ich rodzice i przyja-
ciele, jest tu obecna od 1983 roku. Od czasu 
utworzenia przeszła wiele zmian. Mieści się  
w dzielnicy Gratosoglio,  na najbardziej wysu-
niętym na południe końcu Mediolanu. Jest  
w niej wiele niepełnosprawnych osób, które 
stały się zarówno świadkami, jak i promotora-
mi piękna Wiary i Światła. 
 Kapelan, ks. Mauro Santoro, i ja należymy 
do tej wspólnoty.  
 W 2019 roku niepełnosprawni członkowie 
Wiary i Światła, pragnący poznać młodych  
ludzi, spytali nastolatków z  parafii pod  
wezwaniem Maryi Matki Kościoła, czy byłoby 
możliwe zorganizowanie wspólnego obozu.  
I tak oto pojawiła się możliwość  przygotowa-
nia zupełnie innego obozu Wiary i Światła. 
Pomogło nam to wznowić obozy dla prowincji. 
Zorganizowaliśmy obóz letni, na którym  
nastolatkowie i ich nauczyciele zdecydowali 
się na wakacyjne doświadczenie z Wiarą  
i Światłem. 
 Dało to początek projektowi „Młodzież 
2020”. Inne parafie w dekanacie zauważyły 
edukacyjną wartość tego doświadczenia.  
Ks. Davide Brambilla, lider duszpasterstwa 
młodzieży w tych parafiach, zwrócił się do  
arcybiskupa z prośbą o zgodę na zorganizowa-
nie obozu z Wiarą i Światłem latem 2020 roku. 
 Obóz letni był przygotowany, ale ze wzglę-
du na pandemię i zasady dystansu społeczne-
go, nie mógł dojść do skutku w 2020 roku. 
Przesuwamy go na rok 2021.  
 
Wiara i Światło kształtuje młodych ludzi. 

Wezwanie do solidarności międzynarodowej 

Obóz z osobami niepełnosprawnymi z Wiary  
i Światła pomaga w edukacji młodych ludzi, 
ponieważ: 
−  oferuje on doświadczenie, w czasie którego 

młodzi ludzie dzielą swoje codzienne życie  
z osobami niepełnosprawnymi, 

−  nie wymaga się od nich „robienia”,  
ale „bycia”, okazywania przyjaźni, w której 
naturalne są gesty pomocy, 

−  daje możliwość poznania kruchości i różno-
rodności osób niepełnosprawnych, których 
nazywasz po imieniu, 

−  pozwala na spotkanie z rodzicami, którzy 
poświęcili swoje życie niepełnosprawnym 
dzieciom; to historia życia, 

−  przyjaciele, ludzie o różnych historiach, 
świadczą o tym, jak Ewangelia wkroczyła  
w ich życie dzięki niepełnosprawnym przyja-
ciołom, 

−  czas modlitwy i dzielenia się jest codzien-
nym sposobem na rozwój osobisty,  
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−  obóz odbywa się w uroczystej i świątecznej 
atmosferze. Daje możliwość zadawania pytań 
o życie i spotkania z bezpośrednimi 
świadkami, 

−  spotkanie z tymi, którzy są inni, to sposób 
na spotkanie Jezusa. 

 
 „Młodzież 2021” jest zatem miejscem, w 
którym Wiara i Światło łączy się z 
duszpasterstwem młodzieży w wychowywaniu 
młodych ludzi w wierze. 

Solidarité internationale 

 To, co przekonuje młodych ludzi do 
przyłączenia się do tego doświadczenia, to: 
 

- piękne i wygodne miejsce w Massa Carrara, 
które pozwala młodym ludziom oraz osobom 
niepełnosprawnym spędzić wspólny czas nad 
morzem,  
- fakt, że doświadczenie to jest proponowane 
przez nauczycieli, którzy prowadzą ich przez 
cały rok, 
−  międzynarodowy wymiar Wiary i Światła. 

Na całym świecie istnieje 1400 wspólnot. 
 
Wspólnotom Wiary i Światła to spotkanie 
pomaga odkrywać nowe możliwości. Poprzez 
nawiązywanie znajomości z innymi młodymi 
ludźmi pozwala na dawanie świadectw  
i wzajemne ubogacanie się. 
  
 Wesprzyj nasz projekt. 
 Obóz zgromadzi od 50 do 60 osób. Progno-
zowany koszt w zeszłym roku wynosił około 
380 euro na osobę. Ta kwota, w tym podróż, 
jest wysoka zarówno dla młodzieży, jak i ro-
dzin osób niepełnosprawnych. Jeśli to możli-
we,  prosimy o 1500 euro na wsparcie tego  
projektu. 
 
Z góry ogromnie dziękujemy za waszą pomoc. 
 

Liliana Ghiringhelli  
Koordynator prowincji „Fiume di pace” („Rzeka pokoju”) 

Nasze z serca płynące podziękowania za 
wsparcie tego pięknego projektu, który 
służy młodym ludziom! 
 

• Możecie złożyć darowiznę online: 
www.faithandlight.org/don-en-ligne/don 

 
lub 
 
Wyślijcie czek wystawiony na: „Foi et 
Lumière international”, 3 rue du Laos 75015 
Paris. Na odwrocie napiszcie: „Wsparcie 
obozu letniego we Włoszech” („Support for 
the summer camp in Italy”). 

Wesprzyjcie obóz letni,  
na którym nastolatkowie i ich nauczyciele 

decydują się na przeżycie letniego 
doświadczenia z Wiarą i Światłem. 
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❖  Album rodzinny     ❖ 

ojciec Jean-Guy, Guy Dumas  
i wielu innych apostołów Wiary 
i Światła dzielą wspólny posiłek 
przy stole naszego Ojca, ponie-
waż Słowo, które mam w sercu 
brzmi: Oto stoję u drzwi i koła-
czę: jeśli kto posłyszy mój głos  
i drzwi otworzy, wejdę do nie-
go i będę z nim wieczerzał,  
a on ze Mną. (Ap 3,20). Żyjmy 
w jedności z Jezusem… 
 
Yves-Patrick Augustin  
 
 
 

Biskup Joseph Smej 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 Żegnaj Pasterzu, byłeś wiel-
kim przyjacielem Vera in Luč 
(Wiara i Światło) na Słowenii. 
Poznaliśmy Cię sześć lat temu 
w Maribor. Powiedziałeś do 
nas: Dobry Bóg zapomniał  
o mnie! Zostawił mnie na ziemi 
w ramach pokuty! 
 Miałeś 96 lat (z czego 76  
w kapłaństwie) i w uroczystość 
Chrystusa Króla On przypo-
mniał sobie o Tobie, swoim 
wiernym słudze… Teraz możesz 
wstąpić do Królestwa, które 

Siostra Denise Labelle 

 
  
 Z wielką przykrością zawiada-
miamy o śmierci siostry Denise 
Labelle. Zmarła 30 grudnia 2020 
roku. Była członkiem Kongregacji 
Sióstr Świętego Krzyża, a także 
sekretarzem prowincji Kanada 
Wschód w Wierze i Świetle przez 
wiele, wiele lat. Miałam ogrom-
ny zaszczyt pracować z nią i ceni-
łam jej profesjonalizm, wiarę 
oraz oddanie najuboższym. Jest 
to ogromna strata, zarówno dla 
mnie, jak i dla całego naszego 
Ruchu! Siostra Denise należała 
do wspólnoty ,,Havre de Ste-
Thérèse" (,,Przystań świętej Te-
resy”). W imieniu Rady Prowincji 
składam jej rodzinie najgłębsze 
wyrazy współczucia… Spoczywaj 
w pokoju w ramionach Ojca.  
  
Suzanne Bélisle 
Sekretarz prowincji Kanada Wschód 

  
 Szokiem dla mnie była wiado-
mość o śmierci siostry Denise. 
Nie spodziewałem się tego! Wie-
rzę, że nasza siostra Denise,  

zostało dla Ciebie przygotowane 
wraz ze stworzeniem świata.  
  
Ghislain du Chéné 
  
 

Beverley Squires 
 
 

 To był niesamowicie smutny 
listopadowy dzień 2020 roku, 
kiedy dowiedzieliśmy się o odej-
ściu Bev Squires. Bev przez wiele 
lat była członkiem Wiary i Świa-
tła w Afryce Południowej. 
Wszystkim nam będzie jej bra-
kować.  
 Była pierwszą osobą wybraną 
na koordynatora wspólnoty  
St Martins (,,Świętego Marcina”) 
w Cape Town w latach 80.  
Koordynowała wspólnotą przez 
wiele lat z miłością, współczu-
ciem oraz wrażliwością. Darzyła 
głęboką miłością osoby z niepeł-
nosprawnością intelektualną,  
a o Jezusie zawsze mówiła  
z wielkim entuzjazmem, tak jak 
o miłości Jezusa do nas wszyst-
kich. Wszyscy moglibyśmy się od 
niej uczyć oddania Wierze  
i Światłu. Przed zmianami  
w strukturach Wiary i Światła 
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wspólnoty „Emmanuel, Dieu 
avec nous” (,,Emmanuel, Bóg  
z nami”) z Auxerre, odszedł  
z powodu COVID 19. My i jego 
mama jesteśmy pewni, że jest 
on w ramionach Boga. Na spo-
tkania przychodził zawsze  
z mamą, Françoise. Przez wiele 
lat uczęszczał także regularnie 
na spotkania wspólnoty  
,,La Croix Soleil”; wraz z mamą 
byli bardzo oddani Wierze  
i Światłu. Świadectwa członków 
wspólnoty wyraziły lepiej niż 
jakakolwiek przemowa, ile tak 
naprawdę dla nich znaczył.  
Odczytywali je na początku 
Mszy świętej, celebrowanej  
w kościele w St Fargeau, gdzie 
mieszka jego mama (94 l.).  
Emmanuel był ministrantem  
i nosił krzyż na procesjach.  
Z tego względu został uhonoro-
wany obecnością proboszcza, 
ks. Christophe’a Champenoisa. 
Jego alba została położona  
na trumnie.  
Podczas Mszy świętej Emma-
nuel był otoczony przez przyja-
ciół ze wspólnoty, którzy prze-
byli całą drogę wraz z kapela-
nem, ojcem Gilbertem Chau-
vin. Wspólnie pożegnaliśmy 
Emmanuela piosenką, którą tak 
bardzo kochał: ,,L'amour  
de Dieu” (,,Miłość Boga”), 
wspierani przez Guy’a i jego 
akordeon. Ta pieśń była jak 
jego znak rozpoznawczy.  
Emmanuel opuścił nas, jednak 
jest bliżej niż kiedykolwiek…  
W to wierzymy i taką mamy 
nadzieję! 
 
 

Marie-Madeleine Lorrain 
Wicekoordynator  
prowincji  „Francja Centralna” 

była koordynatorem regionu 
Południowej Afryki; odbyła kilka 
podróży do Europy, aby uczest-
niczyć w spotkaniach międzyna-
rodowych. Później została koor-
dynatorem prowincji. Bev była 
zaangażowana w organizację 
obchodów 40-lecia Wiary i Świa-
tła, które miały miejsce w Cape 
w 2012 roku. Była aktywnym 
członkiem wspólnoty ,,St Mar-
tins” (,,Święty Marcin”) aż do 
zawieszenia spotkań w związku  
z pandemią koronawirusa.  
 Bev była piękną, dobrą,  
kochającą, pełną współczucia  
i opiekuńczą osobą. Towarzyszy-
ła mi w Wierze i Świetle i będę 
jej za to dozgonnie wdzięczna. 
Bev zostawiła ogromną pustkę  
w naszych sercach, ale wiem,  
że jest bezpieczna w ramionach 
Jezusa.   
 
Kathryn Morgan 
Koordynator prowincji „Africa Capricorn”   
(„Zwrotnik Koziorożca”) 

 
 
 

Emmanuel Sicé 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chcielibyśmy poinformować  
o odejściu w uroczystość 
Wszystkich Świętych Emmanue-
la (53 l.) do Pana. Był sercem 

Nowi koordynatorzy i kapelani 
 

• Guillermo Rivero Palomino, 
nowy koordynator prowin-
cji ,,Jesus, Light of the  
Andes” (,,Jezus, Światło  
Andów”) (Peru, Chile, Kolum-
bia, Ekwador). 

 
 
 
 
 
 
 
• So Yeon (Cecilia) KIM, skarb-

nik prowincji ,,Light of the 
Orient” (,,Światło Orientu”) 
(Korea Południowa, Hong 
Kong, Japonia, Tajwan). 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Ojciec Maximilien Marie  

Pidou, kapelan Tajwanu. 
  
  
 
 
 
 
 
 
• Ojciec Sang Su (Blaise) KIM, 

kapelan Korei Południowej. 
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       TAJEMNICA  
        AUTYSTYCZNEGO DZIECKA  

K 
omunikacja jest tak podstawowa, tak 
spontaniczna, tak naturalna, że wyda-
je się oczywista sama przez się.  

Mama rozmawia ze swoim dzieckiem  
od pierwszych godzin jego życia. Patrzy na 
nie z miłością, która wypływa z jej serca  
i wyraża się w jej oczach i uśmiechu. Pielę-
gniarka umieszcza dziecko w ramionach ma-
my lub odbiera je od niej, obie są zgodne co 
do tego, że ich łagodne gesty harmonizują  
z tajemnicą i miłością tej maleńkiej osóbki. 
 
 Już w łonie matki dziecko odczuwa kom-
fort i cierpienie. Od urodzenia, choć bezkry-
tycznie i bez analizy, spotyka świat zewnętrz-
ny poprzez swoje zmysły i swoją uczucio-
wość, a później, bez ostrzeżenia, poprzez 
przebudzenie swojej inteligencji. Co więcej, 
dostrzega niepokój i miłość. W swojej wrażli-
wości może rosnąć i rozkwitać tylko wtedy, 
gdy ustanowi żywą komunię między sobą  
a otaczającymi je osobami. 
 
 Jednak czasami nie można nawiązać tej 
relacji międzyludzkiej, wydaje się to niemoż-
liwe. Wówczas dzieci, w pierwszych miesią-
cach życia, sprawiają wrażenie głuchych. 
Choć nie są. Wszystko widzą, wszystko sły-
szą. Ich pięć zmysłów jest nienaruszonych. 
Jednak nie mogą łączyć się ze światem wokół 
nich. Rodzice odkrywają niejasno, a potem 
coraz wyraźniej, niepełnosprawność swojego 
dziecka. Wydaje się, że jego serce i uczucio-
wość nigdy nie zostały obudzone lub przy-
najmniej nie zamanifestowały się. Szczegól-
nie niepokojące dla  ludzi wokół niego, nawet 

tych najbliższych, jest to, że czasami postrze-
gają je jako ciche i bierne, kiedy indziej  
wrogie i agresywne, niepodobne do siebie. 
Jeśli mówi, używa wybiórczo  tylko ulubio-
nych słów, mówi o sobie w trzeciej osobie. 
 
 Odkrycie przez rodziców niemożności  
dotarcia do dziecka jest prawdopodobnie  
najtrudniejszą próbą, jaka może mieć wpływ 
na rodzinę. Rzeczywiście, niepełnosprawność 
intelektualna może pozostawić dziecko  
niewzruszone, a czasem z kolei bardziej 
wrażliwe na radości i smutki, przejawy uczu-
cia i odrzucenia. Rodzice dziecka z auty-
zmem często nie mają nawet tej pociechy. 
Czego by nie dali, aby otrzymać uśmiech 
wdzięczności, odkryć poruszenie radości,  



28 

 

by w końcu dostrzec dreszczyk, tajemniczy, 
ale całkiem pewny, uczucia lub miłości! 
 
 Trzeba przyznać, że jest prawie nieunik-
nione to, że ci rodzice będą zadawać pytania  
i że pytania te często odnoszą się do ich  
poczucia winy, nawet jeśli medycyna coraz 
bardziej zdecydowanie odrzuca psychiczne 
pochodzenie choroby: Skąd ta jego obojęt-
ność, dziwność, agresja bez wyraźnej  
przyczyny? Zasadnicze znaczenie ma to, aby 
rodzice nie byli przytłoczeni poczuciem winy, 
które może pochłonąć większość ich energii  
i uniemożliwić im faktyczną obecność przy 
dziecku. 
 
 Do tajemnicy swojego dziecka można 
spróbować dotrzeć tylko wtedy, gdy przestaje 
się zadawać sobie pytanie: Czy to moja wina?  
W wierze i zaufaniu można żyć z tym auty-
stycznym dzieckiem, nieustannie uznając,  
że jest ono osobą, pamiętając, że mieszka  
w nim Bóg. To, na co tak wielu rodziców ma 
nadzieję w głębi serc, nie polega na tym,  
że zignorujemy ich cierpienie ani że dodamy 
nasz smutek do ich cierpień; nie jest tak,  
że pozwolimy im mieć nadzieję na cudowne 
uzdrowienie; nie chodzi o to, że postaramy się 
powstrzymać ich od poczucia winy dobrymi 

Dieu m'aime comme je suis, Editions St Paul 

Do tajemnicy swojego dziecka  
można spróbować dotrzeć tylko wtedy,  

gdy przestaje się zadawać sobie pytanie: Czy to moja wina?  

słowami. Liczy się jedno: razem z nimi otrzy-
mamy światło i siłę oraz dotrzemy do ukrytej 
tajemnicy ich dziecka, w którym Bóg rozpo-
znaje swoje ukochane dziecko. 


