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PIERWSZY RAZ  
W HISTORII 

Raúl Izquierdo 
wicekoordynator międzynarodowy 

 

N 
a początku uważaliśmy, że to czyste szaleństwo… Następnie powoli do-
tarło do nas, że to znaczące, ale przede wszystkim konieczne, wyzwanie 
dla Wiary i Światła. To zmotywowało nas do pracy i zaczęliśmy budować 

fundament. Najpierw powołaliśmy ekipę organizacyjną, która składała się z osób 
mających doświadczenie w przygotowaniu podobnych spotkań. Osoby te powin-
ny mieszkać niezbyt daleko od siebie w sensie geograficznym. Poprosiliśmy je 
o wsparcie, a one przyjęły zaproszenie! Byli to: Beatriz z prowincji Luzitania, 
Alvaro i Maitane z prowincji Iberoatlantyckiej, Javi z prowincji Ziemia i Morze 
oraz ja jako wicekoordynator międzynarodowy. Wszyscy pochodzimy z Półwyspu 
Iberyjskiego. Potem dołączyła do nas Céline z Sekretariatu Międzynarodowego. 

Kolejnym krokiem było opracowanie propozycji dla Zespołu Koordynacyjnego 
i Rady Zarządzającej. Potrzebowaliśmy odpowiedniego miejsca na spotkanie dla 
młodych osób, gdzie byłyby sale konferencyjne, z basenem lub blisko morza, 
z audytorium, dużą kaplicą oraz takiego miejsca, w którego pobliżu znajdowało-
by się lotnisko. Takim miejscem okazał się dom rekolekcyjny księży marianów 
w Guardamar del Segura, w Alicante, w Hiszpanii. Naszym zadaniem było okreś-
lenie jasnych celów spotkania oraz troska o pokrycie finansowe. 

Najważniejszymi celami okazały się: 
- potrzeba formowania przyszłych koordynatorów oraz osób, które mogłyby 
nieść różne odpowiedzialności w Wierze i Świetle lub mogłyby pogłębić swoje 
powołanie w misji powierzonej nam przez Boga, w osobistym oraz wspólnoto-
wym powołaniu każdej oso-
by, 
- pokazanie międzynarodo-
wości w Wierze i Świetle, 
gdzie doświadczamy jedno-
ści w różnorodności , 
- pogłębienie więzi pomię-
dzy młodymi uczestnikami, 
- umożliwienie uczestnikom 
osobistego wzrostu lub 
stworzenie miejsca wspar-

Wprowadzenie 

Maitane, Céline, Beatriz, Alvaro, Javi i Raúl 
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cia, wysłuchania, świętowania i modlitwy, 
- wreszcie przeżycie misji, wzbudzenie pragnienia powrotu do naszych prowincji 
oraz codzienności, by dawać świadectwo oraz głosić Wiarę i Światło. 

Należało wybrać temat. Po zapoznaniu się z różnymi możliwościami, wybraliśmy 
„Przyjdźcie i zobaczcie!”. Słowa te to odpowiedź Pana Jezusa udzielona w Ewan-
gelii dwóm młodym uczniom św. Jana Chrzciciela. Pragnęli oni poznać bliżej Jezu-
sa. Czyż mógłby pojawić się inny, lepszy temat na spotkanie? Jezus nie wygłasza 
dyskursu teologicznego, ale mówi po prostu: Przyjdźcie i zobaczcie. To w taki spo-
sób poznaliśmy Wiarę i Światło - przyszliśmy i zobaczyliśmy. A następnie zostali-
śmy! Niektóre sprawy wymagają zobaczenia, dotknięcia, poczucia i posmakowa-
nia, aby je poznać. 

Naszym zadaniem było staranne dobranie uczestników. Spotkanie było przezna-
czone dla młodych osób, które uczestniczyły już przez jakiś czas w życiu Wiary 
i Światła, były członkami wspólnot oraz w pewnym sensie zakorzeniły się w na-
szym Ruchu. Można spodziewać się tego, że zostaną poproszone o niesienie róż-
nych odpowiedzialności. Oczywiście nie mogło zabraknąć także osób z niepełno-
sprawnością intelektualną, ponieważ to one są w samym sercu naszych wspólnot. 

Następnie rozpoczęły się nasze spotkania, wymiana maili, wiadomości na 
WhatsApp... wspólne zastanawianie się, praca zespołowa, budowanie relacji, 
dzielenie się odpowiedzialnością, świętowaniem. Jeśli ekipa jest zmotywowana, 
pracuje w jedności, to wszystko płynie szybciej. Ekipa organizacyjna działa efek-
tywnie i wydajnie, a także staje się miejscem wzrostu i jedności. To oczywiście nie 
oznacza, że znika stres, nie ma problemów oraz nie pojawiają się w ostatniej chwi-
li nieprzewidziane sprawy, bo tak będzie zawsze! My mieliśmy przede wszystkim 
poczucie tego, że w sercu naszego projektu jest obecny Jezus. Gdy wspólnie mod-
liliśmy się, oddawaliśmy siebie oraz naszą pracę w Jego ręce. Prosiliśmy Pana, 
by On przemieniał nasze działanie tak, by służyło Wierze i Światłu… Tak by Wasze 
pragnienia związane z Wiarą i Światłem stawały się coraz bardziej naszymi. 

Wreszcie stało się. Spotkanie odbyło się, miało swój początek oraz koniec. Mamy 
poczucie tego, że zostawiło swój ślad w uczestnikach oraz w nas! Wydając ten 
numer „Żagli na maszt” pragniemy, byście i Wy mogli uczestniczyć w tym spotka-
niu. Każdy z członków ekipy przygotowującej spotkanie napisał coś od siebie, swo-
je słowa dołączyły też inne osoby mające swój wkład w organizacji spotkania. 
Wszyscy uczestniczyliśmy w spotkaniu w Guardamar. Mamy nadzieję, że ten nu-
mer pomoże Wam poznać to wydarzenie, ale przede wszystkim otrzymacie mate-
riały do formacji, z których będziecie mogli korzystać we wspólnotach.  

Dobrych owoców z lektury! 



5 

 

 
PRZYSZŁOŚĆĆ  
JEST W WASZYCH RĘKACH 

 

 

 

 
Ghislain du Chéné 
koordynator międzynarodowy 

 

 

 

D 
rodzy Przyjaciele, oto jesteśmy w Guardamar, by przez tydzień 
razem przeżywać naszą misję w Wierze i Świetle. Odkryliśmy 
w naszym Ruchu skarb, a kiedy znajdziesz skarb, zaczynasz 

skakać z radości i chcesz się podzielić nią z wszystkimi przyjaciółmi. 

Nasza misja nie jest zarezerwowana dla kilku osób, których mądrość, 
wiek oraz doświadczenie ma zdominować i zapanować nad entuzjazmem, 
młodością oraz brakiem doświadczenia. 

Dobrym przykładem może być dla Was św. Franciszek z Asyżu. Gdy był 
młody, nazywano go królem zabawy, wodzirejem! Gdy młodzi ludzie, tacy 
jak Wy, przychodzą do Wiary i Światła i zachowują się niczym 
„wodzireje”, ważne jest, by przyjąć to wyzwanie, a nie starać się od razu 
okiełznać takie zachowanie, mówiąc: od zawsze tak postępowaliśmy! 
Być może jest wśród Was taki ktoś, komu Pan Jezus powie jak 
św. Franciszkowi o Kościele: Chodź, napraw Wiarę i Światło, która popada 
w ruinę. 

Przyjdźcie i zobaczcie, czym jest dziś Wiara i Światło. W Waszych rękach 
spoczywa przyszłość Wiary i Światła! 

Powodzenia!  

Przesłanie 
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O 
grom radości! Odczuwam wielką radość widząc Was wszystkich 
oczyma wyobraźni w Hiszpanii! Przyczyną tego stanu ducha 
jesteście Wy, młodzi ludzie, pochodzący z 45 państw z wszystkich 

kontynentów. Połączył Was w przedziwny sposób ktoś, kto nadal wzbudza 
spory lęk. Tym kimś jest osoba niepełnosprawna intelektualnie. A Wiara 
i Światło jest naprawdę wielką tajemnicą! 

Zapewne mówiono Wam o tym, że wraz z Jeanem Vanier jesteśmy 
założycielami ruchu, który istnieje obecnie w 83 państwach. Ale to nie jest 
prawdą. Naszym zamiarem nie było nigdy stworzenie ruchu, który 
otrzymałby nazwę Wiara i Światło. Nie opracowaliśmy żadnego planu. 
Zostało to nam powierzone przez Bożą Opatrzność. Bez wątpienia Bóg nie 
mógł dłużej spoglądać na odrzucenie maluczkich dzieci, które są najbliższe 
Jego Sercu. Wciąż ich nie przyjmowano. Nie przyjęto ich 50 lat temu 
w Lourdes. Camille i Gérard byli rodzicami dwojga dzieci z głębokim 
upośledzeniem. Ich synowie nie chodzili, nie potrafili jeść samodzielnie oraz 
niczego nie pojmowali. Ich mama, Camille, nie miała pewności, czy ją 
rozpoznają. To właśnie ci rodzice zapragnęli udać się do Lourdes, aby 
powierzyć Maryi swoje dzieci. To doświadczenie okazało się dla nich udręką, 
ponieważ ludzie nie chcieli ich przyjąć w tym miejscu. Od organizatorów 
pielgrzymki diecezjalnej usłyszeli: Nie, oni niczego nie zrozumieją. Będą tylko 
przeszkadzać innym pielgrzymom. 

Sami udali się zatem do Lourdes. W hotelach, bez oglądania się na zasady 

MIŁUJĄCY, 
OBDAROWANI 

MIŁOŚCIĄ, 
POTRZEBNI 

 
 

Marie-Hélène Mathieu 
współzałożycielka 

Przesłanie 
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postępowania, zwracano się do nich tak: Zabierzcie wasze dzieci do szpitala, 
a potem wróćcie tutaj. Camille i Gérard doskonale rozumieli, że ich dzieciom 
nie był potrzebny szpital, ale uważność i czułość innych. W jedynym hotelu, 
gdzie ich przyjęto, usłyszeli słowa: Przyjmiemy was, ale tylko pod warunkiem, 
że wszystkie posiłki będziecie spożywać w swoim pokoju. Przez 3 dni do ich 
uszu dochodziły komentarze ludzi w Lourdes: Jeśli ma się takie dzieci, należy 
zostać w domu. Inni, co było o wiele gorsze, współczuli im, mówiąc : Co za 
nieszczęście! Te słowa były dla nich nawet trudniejsze do uniesienia. 

Camille i Gérard po powrocie podzielili się z nami doznanym cierpieniem, 
oburzeniem oraz przerażeniem. Powiedzieliśmy im: Nie może być tak, 
że dzieci - najcenniejszy skarb w sercu Boga - nie są przyjmowane w Lourdes, 
gdzie Najświętsza Dziewica wybrała osobę najmniejszą i najbardziej 

lekceważoną, by objawić światu swoje przesłanie. Tak pojawiło się 
natchnienie, płynące z pewnością od Niej oraz od Ducha Świętego. 
Postanowiliśmy udać się na pielgrzymkę, szczególnie z takimi osobami jak 
Loïc i Thaddée, by pokazać, jak Bóg ich kocha oraz w jaki sposób ci chłopcy 
odpowiadają na Bożą miłość.   

Zatem wyruszyliśmy pełni zapału, choć doświadczaliśmy sporo przeciwności, 
towarzyszyły nam obawy i przeszkody, a nawet niektórzy ludzie nie chcieli 
takiej pielgrzymki mówiąc: To będzie ogrom cierpienia nie do uniesienia. My 
zareagowaliśmy następująco: Rodziny nie powinny pielgrzymować do 
Lourdes same, tak jak uczynili to Camille i Gérard ze swymi dziećmi. Każdej 
rodzinie powinien towarzyszyć przyjaciel. Dlatego spotykacie się dziś w taki 

Loïc i Thaddée w 1971 
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sposób wokół osoby z upośledzeniem. Mówiono nam także: Rodzice będą 
prosili o cud uzdrowienia umysłu, a my nigdy nie doświadczyliśmy czegoś 
podobnego. To prawda. Nie wolno dawać rodzicom złudnej nadziei. 
Postanowiliśmy poprosić o jedną rzecz, a mianowicie o cud przemiany serc. 
Niech nasze serca poznają, jak odkryć dziecko, osobę dorosłą oraz starszą z 
upośledzeniem. Osoba ta może czasem doświadczać różnorodnych 
ułomności ciała oraz umysłu. Ale posiada wrażliwe serce. Osoba ta prosi 
tylko, by kochać ją, by ona mogła kochać oraz była potrzebna. Te trzy sprawy 
są także dla nas wszystkich najistotniejsze. Ukryte są pod płaszczykiem 
innych spraw, takich jak: pragnienia, posiadanie pieniędzy, władza oraz 
powodzenie… A nasi bracia i siostry z upośledzeniem, z którymi będzie Wam 
dane spędzić kilka dni, nauczą Was oraz nigdy nie przestaną Wam 
pokazywać, że te trzy rzeczy są najważniejsze w naszym życiu. Zostaliśmy 
stworzeni przez miłość oraz dla miłości. To Wiara i Światło jest tym wielkim 
skarbem, który lotem błyskawicy rozprzestrzenił się z łatwością prawie 
na całym świecie, ponieważ dotykał krzyku z serca osoby z upośledzeniem, 
jej rodziny oraz Waszego wołania jako przyjaciół. 

Zostaliśmy stworzeni ku wieczności, odkrywając te najbardziej podstawowe 
sprawy. Są nimi miłowanie, obdarowywanie miłością oraz bycie 
potrzebnymi. 
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R 
aduje się moje serce i dusza, że mogę uczestniczyć w Waszym 
przepięknym spotkaniu, którego przesłaniem są słowa: Przyjdźcie 
i zobaczcie. Wiecie, że słowa te pochodzą z Ewangelii według 

św. Jana. Dwóch uczniów odeszło od Jana Chrzciciela, ponieważ usłyszeli, jak 
ich mistrz nazwał Jezusa Barankiem Bożym, który będzie chrzcił nas swym 
Duchem. Zatem dwóch uczniów wyruszyło w drogę, zaczęli iść za Jezusem. 
A Jezus zapytał ich: Dlaczego idziecie za mną? Oni zapytali Go: Gdzie 
mieszkasz? Jezus powiedział im: Przyjdźcie  i zobaczcie. 

To cudowne, że wybraliście taki temat spotkania. Przyjdźcie i zobaczcie nasze 
wspólnoty na pięciu kontynentach. Są to piękne wspólnoty w Hiszpanii oraz 
na całym świecie. Przyjdźmy i zobaczmy w nich piękno osób 
z niepełnosprawnością intelektualną. 

Osoby te są wyjątkowe. Może i nie potrafią wykonywać różnych rzeczy oraz 
nie są w stanie ani rozumować, ani być na uniwersytecie. Posiadają jednak 
cudowną umiejętność budowania relacji. A my istniejemy w takim świecie, 
gdzie sporo młodych dało się pochłonąć przez pragnienie aktywności, 
indywidualizm, odnoszenie sukcesów, posiadanie pieniędzy oraz zyskiwanie 
coraz więcej tytułów. Tymczasem potrzebujemy tylko, byśmy się wzajemnie 
miłowali. W naszym świecie jest tyle podziałów oraz pokłady lęku. Wiecie, 
że przeciwieństwem pokoju nie jest wojna, lecz lęk. Ludzie boją się siebie 
nawzajem, nie szukają wzajemnych spotkań. Zatem, przyjdź i zobacz, 
przyjdźcie do naszych wspólnot, a zostaniecie poruszeni. Waszych serc 

WIARA I ŚWIATŁO  
JAKO ZNAK POKOJU 

 

 

 

 
Jean Vanier 
współzałożyciel  

Przesłanie 
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dotkną mężczyźni i kobiety, którzy nie posiadają może zdolności 
intelektualnych, ale posiadają ów cudowny dar tworzenia relacji. Zatem 
mogą nauczyć nas, że jeśli stworzymy z nimi więzi przyjaźni, to pokażą nam, 
czym jest wzajemna miłość. A właśnie tego potrzebuje nasz świat. 
Akceptowania osób innych, ponieważ każda osoba jest dzieckiem Boga. 
Każda osoba jest ważna. Ponadto głęboko wierzę, że osoby, które 
przyjmujemy, są niezwykłymi nauczycielami miłości. 

Raduję się z pięknego spotkania młodych w Hiszpanii, gdzie uczestnicy będą 
mogli odkryć jeszcze bardziej piękno osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. To właśnie te osoby mogą skierować nasze kroki na ścieżkę 
przyjmowania ludzi takimi jacy są. Mogą nauczyć nas miłowania osób ponad 
ich trudnościami, ponad ich kulturą, ponad różnicami wyznaniowymi, nauczą 
nas odkrywać człowieczeństwo. Oprócz tego są dziećmi Boga, każdy jest 
dzieckiem Boga. Zatem pokazują nam to, jak przekraczać bariery lęku, byśmy 
potrafili przyjmować osoby takimi jakimi są. W ten sposób nasze wspólnoty 
Wiary i Światła stają się szkołami miłości. A miłość to nie tylko emocje, 
trzymanie się za ręce. Miłość to ukazywanie drugiej osobie jej wartości oraz 
darów, jej niepowtarzalności jako osoby. Bardzo się cieszę, że wspólnie 
spędzicie ten tydzień. Niech to będzie cudowny czas radowania się, pływania 
w morzu, ale także czas pogłębiania zrozumienia przesłania Wiary i Światła. 
Wspólnoty Wiary i Światła są znakiem pokoju w świecie wojen, znakiem 
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wzajemnej akceptacji oraz tego, że potrzebujemy siebie, by wzrastać 
w pełniejszej miłości, w większym zrozumieniu osoby różniącej się ode mnie. 

Wyrażam radość, że jesteście tam, a ja niosę Was w moim sercu. Modlę się 
z Wami, by ten czas był piękny, pełen radości, odkrywania ogromu piękna 
osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz pamiętania o słowach Jezusa: 
Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed 
mądrymi i posiadającymi władzę, ale objawiłeś je słabym. Dziękuję za Was 
wszystkich oraz cieszę się w duchu, że będziecie wspólnie pogłębiać wizję 
naszego powołania do bycia wraz z Jezusem budowniczymi pokoju i miłości. 

Dziękuję za Waszą obecność. Życzę Wam wspaniałego czasu spędzanego 
razem na modlitwie, na zabawie, na pływaniu, wypoczynku, pogłębianiu 
wizji.     
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GUARDAMAR  
DZIEŃ PO DNIU 
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J 
aka to radość spotkać wreszcie 
wszystkich w Guardamar 
i przeżyć razem pierwsze wiel-

kie międzynarodowe spotkanie mło-
dych z Wiary i Światła! Do Hiszpanii 
przybyło 150 uczestników z 32 państw 
z całego świata. Niektórzy po raz 
pierwszy wyjechali poza granice swo-
jego kraju. Międzynarodowa rodzina 
była prawie w komplecie, ale niestety 
21 młodych osób (z Zambii, Konga, 
Rwandy, Kamerunu, Burkina Faso, 
Togo, Wybrzeża Kości Słoniowej, Su-
danu, Filipin, Republiki Dominikany, 
Ekwadoru i Syrii) nie mogło uczestni-
czyć w tym pięknym spotkaniu, ponie-
waż odmówiono im wiz – mimo wielu 
wysiłków, jakie włożyli w ich otrzyma-
nie. Nieśliśmy ich w naszych modli-
twach w ciągu całego tygodnia i cze-
kamy na nich podczas kolejnego mię-
dzynarodowego zjazdu. 

Już od pierwszego dnia mogłam zaob-
serwować, jak młodzi ludzie zapozna-
wali się z tym, co nieznane, jak siadali 
spontanicznie albo z pewną nieśmia-
łością obok osób z innych krajów… We 
wspólnocie Wiary i Światła porozu-
miewamy się sercem i zawsze istnieje 

sposób, aby zrozumieć i być zrozumia-
nym. Nasi niepełnosprawni przyjaciele 
zadziwiali najbardziej nieśmiałych 
inicjując często rozmowę i torując 
nam drogę: na przykład Alvaro 
(Hiszpania) wykrzykując: Jestem fa-
nem Włoch! natychmiast nawiązał 
sympatyczne kontakty z Włochami; 
natomiast Elaine (Wielka Brytania) 
i Arianna (Włochy), zawsze pięknie 
uśmiechnięte, nie miały żadnych pro-
blemów w nawiązywaniu relacji; 
a Pierre (Francja), obdarzony talen-
tem muzycznym, zawsze z nieodłącz-
ną gitarą, zachwycał zgromadzonych! 

WIELKA RODZINA 
WIARY I ŚWIATŁA 

  
Céline Doudelle 

ekipa organizacyjna, Francja 
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Byłam wzruszona w czasie modlitwy 
przed posiłkami, kiedy błogosławień-
stwo pokarmów było śpiewane, 
przedstawiane lub recytowane w róż-
nych językach, z wykorzystaniem ele-
mentów kultury danego kraju. Jezus 
łączy nas w naszej różnorodności! 

W czasie jednej z ceremonii byliśmy 
zaproszeni do tego, by z gliny i wody 
ulepić jakiś przedmiot i złożyć go u 
stóp Pana. Utalentowana grupa mu-
zyczna stworzyła nam atmosferę mo-
dlitwy i medytacji. Pojedynczo lub  
w parach, ale zawsze w komunii 
z innymi, wszyscy mogli wyrazić siebie 
i ofiarować swoje intencje, w takiej 
czy innej formie: łódki Wiary i Światła, 
krzyża, kwiatu, serca… Ja miałam 
szczęście być w towarzystwie Anaëlle 
(Francja), która postanowiła zobrazo-
wać dwa serca i która mi wyznała: 
Jedno serce jest dla mojej mamy, 
a drugie dla mojego taty. Ja ich tak 
bardzo kocham. 

Czas modlitwy zakończył się błogosła-
wieństwem. Wodą, którą nam poda-
no, robiliśmy znak krzyża na czole 
naszych sąsiadów. Był to moment 
braterstwa, niezwykle głęboki i inten-
sywny. 

Z entuzjazmem uczestniczyłam wie-
czorem w „Festiwalu piosenki”, pod-
czas którego zaprezentowało się 14 
grup. Było dużo śmiechu i oklasków. 
Jury, złożone z ekspertów muzycz-
nych, odkryło talenty w wielu krajach! 
Może jakieś powołania narodziły się 
tego wieczoru? Wielkie brawa dla 
zespołów, złożonych czasem z arty-
stów pochodzących z różnych krajów, 
którzy umieli współpracować w czasie 
prób, aby zaprezentować nam bardzo 
piękne wykonania! Mogę także po-
wiedzieć, że ich wyobraźnia przeszła 
nasze oczekiwania! Na scenę wyszły 
takie grupy, jak: „2 for joy”, „Vamos  
a la playa”, „Francofou”, „Kabanosy”, 
„Darluz”, „Los peregrinos de Fe 
y Luz”, „Baguette frite”… W wyniku 
obrad jurorów zwyciężyła grupa 
„Pasta Pizza Mandolino”! To był nie-
zapomniany wieczór! 

Tydzień spędzony w tej wspólnocie 
nie tylko pozwolił na zawieranie zna-
jomości, na formację, na wyraźniejsze 
uświadomienie sobie istnienia mię-
dzynarodowej rodziny Wiary i Światła, 
ale pozwolił także na wspólne przeży-
cie niezwykłych chwil, na zbliżenie się 
do Jezusa i do misji, którą On nam 
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powierzył. 

„Przybyliśmy i zobaczyliśmy”, propa-
gujmy więc nadal przesłanie Wiary 
i Światła, utrzymujmy jej żywy pło-
mień i pozostańmy w kontakcie, ko-
rzystając z wszelkich narzędzi, które 
są nam dostępne: międzynarodowej 
strony internetowej Wiary i Światła, 
sieci społecznościowych, e-maili… 

Po powrocie z Hiszpanii przeżyłam 
radość z powodu pierwszych owoców 
tamtejszego spotkania! Pod koniec 
sierpnia jedna z uczestniczek zjazdu – 
Matanda Bakhali – została wicekoor-
dynatorem prowincji w Zimbabwe! 
Dziękujmy Panu i idźmy dalej niosąc 
dobrą nowinę Wiary i Światła. 

Matanda 
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GRUPKI DZIELENIA 
POGŁĘBIANIE I DZIELENIE SIĘ 

 
Beatriz Oliveira 

ekipa organizacyjna, Portugalia 

T 
o spotkanie było wyjątko-
wym czasem dzielenia się 
i przyjaźni. Wszyscy mogli 

rozmawiać ze sobą nawzajem, mimo 
różnych języków, pochodzenia i kul-
tur. Wspólnym dla wszystkich języ-
kiem był język Wiary i Światła. 

Poczucie jedności i dzielenia się, które 
wszyscy zapamiętaliśmy z tego tygo-
dnia, rozwijało się stopniowo. Na po-
czątku ludzie przybywali z pewnymi 
obawami, czuli większą bliskość 
i komfort przebywając z tymi, którzy 
przyjechali z tego samego kraju lub 
mówili w tym samym języku. Dla wie-
lu była to pierwsza tak daleka podróż. 
Na szczęście byli z nami znakomici 
nauczyciele komunikacji: nasi przyja-
ciele z upośledzeniem. Maxime, zaw-
sze z szerokim uśmiechem, zasiadał co 
dzień z kimś innym do obiadu i kolacji. 
Był w stanie porozumieć się nawet 
z tymi, którzy nie rozumieli ani słowa 
po francusku - w jego ojczystym języ-
ku. Alvaro nie pozwolił, by hiszpański 
stanął na przeszkodzie w zdobyciu 
wielu włoskich przyjaciół. Gdy tańczy-
ła Marie, nawet ci, co nie mówili po 
arabsku lub francusku, wszystko rozu-
mieli i udzielała im się jej radość 

i szczęście. Wszyscy więc szybko 
się uczyli, biorąc z nich przykład. 

Grupki dzielenia odgrywały bardzo 
istotną rolę w tworzeniu relacji. Gro-
madziły ludzi, którzy mówili w tym 
samym języku, ale często pochodzili 
z różnych krajów. To było pierwsze 
miejsce, w którym odkrywaliśmy, 
że przeważnie radości, błogosławień-
stwa, troski i problemy naszych 
wspólnot są jednakowe. Czuliśmy się 
swobodnie dzieląc się naszymi osobi-
stymi doświadczeniami, lękami, na-
dziejami i motywacją. A przecież 
i w dużej grupie ta chęć (i potrzeba) 
dzielenia się była coraz bardziej wi-
doczna. Jej apogeum było „Ogólne 
Spotkanie Młodych”, moment, w któ-
rym wszyscy uczestnicy zostali zapro-
szeni do dyskusji o sprawach najistot-
niejszych dla Wiary i Światła. 

Poza tym bardzo ważne były niefor-
malne chwile dzielenia. Muzyka 
i świętowanie stanowiły główne czyn-
niki przełamywania barier. Codziennie 
wszyscy zbierali się, by przez pół go-
dziny uczyć się nowych piosenek. Te 
trzydzieści minut wkrótce przerodziło 
się w wesołe, wielokulturowe święto-
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wanie i brakowało czasu na wszystkie 
piosenki, które chcieliśmy zaśpiewać! 
Również w nocy, po zakończeniu pro-
gramu dnia, ludzie gromadzili się, ko-
rzystając z łagodnych, ciepłych hisz-
pańskich nocy. To prowadziło do dłu-
gich nocnych rozmów i nawiązywania 
przyjaźni, w grupach złożonych z bar-
dzo różnych osób. Mogliśmy zobaczyć 
razem przyjaciół z wielu krajów śmie-
jących się, rozmawiających i śpiewają-
cych. Mogliśmy usłyszeć Polkę, która 
śpiewała popularną piosenkę brazylij-
ską z perfekcyjnym akcentem. Portu-

galczyków, Hiszpanów i Słoweńców 
intonujących „100 lat” po chorwacku, 
tak pewnie, jakby był to ich ojczysty 
język. A przede wszystkim widzieli-
śmy, jak wszyscy tańczą, śmieją się 
i okazują wzajemną sympatię bez żad-
nych barier lęku przed nieznanym. 

Wszystkie te nieoficjalne chwile były 
wyjątkowymi miejscami dzielenia. 
Podczas posiłków ludzie mieszali się, 
przysiadając się do osób, których jesz-
cze nie znali. Chwile relaksu na plaży 
czy na basenie były też bardzo ważne, 
by lepiej się poznać. Także modlitwa 
okazała się istotnym czasem dzielenia. 
Dzieliliśmy się, kiedy czytano Ewange-
lię w języku, którego nie znaliśmy – po 
polsku, libańsku, włosku czy słoweń-
sku – ale towarzyszyły temu scenki 
i gesty naszych przyjaciół z upośledze-
niem. Również gdy modliliśmy się 
poprzez kontemplacyjny taniec, ludzie 
dzielili się trzymając się za ręce, pa-
trząc komuś w oczy i prosząc o błogo-
sławieństwo dla niego. Albo wtedy 
gdy modliliśmy się słowami „Ojcze 
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nasz”, każdy po swojemu, połączeni 
w pięknej wielojęzycznej modlitwie. 

Odkrycie łączących nas zmagań i rado-
ści oraz wspólnego światopoglądu 
w najważniejszych kwestiach, mimo 
różnego pochodzenia, języków, kultu-
ry czy wyznania, było jednocześnie 
przytłaczające i piękne. Mogliśmy 
dzielić się naszą radością i zdjęciami 
naszych wspólnot, odkrywając, że na 
przeciwległych krańcach świata są 
one podobne. To rodziło nowe pomy-
sły i nowy napęd. 

Dlatego to spotkanie może być tak 
ważne dla Wiary i Światła w obecnej 
chwili. Spotkanie innych młodych 
przyjaciół z międzynarodowej rodziny 
było źródłem radości i motywującym 
bodźcem dla wszystkich. To, czego się 
nauczyliśmy, przywieziemy swoim 
prowincjom i wspólnotom. Spotkanie 
młodych będzie przede wszystkim 
bardzo ważne dla Wiary i Światła 
w przyszłości. Każdy z uczestników 
opuszczał je z płonącym sercem. 

To bardzo ważne spotkanie również 
dla przyszłości prowincji i wspólnot, 
z których przybyli ci młodzi przyjaciele 
i do których powrócą, z odnowioną 

energią i chęcią, by być aktywnymi 
na poziomie wspólnoty i prowincji. 

Pod koniec spotkania jedna z młodych 
przyjaciółek otworzyła swoje serce 
i powiedziała, że było ono długo ocze-
kiwanym cudem. Ponowne odkrycie 
tego, że możemy wspierać i motywo-
wać się wzajemnie w naszych wspól-
notach, prowincjach i w wielkiej mię-
dzynarodowej rodzinie Wiary i Świa-
tła, było faktycznie radością, która 
promieniowała przez całe spotkanie. 
Powszechnym odczuciem było prze-
konanie, że okoliczności, dzięki któ-
rym Wiara i Światło mogła przygoto-
wać to spotkanie, miały w sobie coś 
z cudu. Możliwość udziału w nim i to, 
że jesteśmy cząstką Wiary i Światła, 
wszyscy odbieramy jako błogosła-
wieństwo. 
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WEZWANI,  
BY PRZYNALEŻEĆ 

 
 
 

Helena escribano 
była koordynatorka prowincji „Terra et 

Mare” („Ziemia i Morze”)  

K 
ilka miesięcy przed spotka-
niem ekipa organizacyjna 
poprosiła mnie, abym powie-

działa kilka słów o powołaniu do 
wspólnoty Wiara i Światło. Podstawo-
wym wymiarem każdego powołania, 
a w szczególności do Wiary i Światła, 
jest zaproszenie do wzrastania 
we wspólnocie. 

Kiedy poznałam Wiarę i Światło kilka 
lat temu, było to dla mnie nie do po-
myślenia, żeby powiedzieć kilka słów 
przed większą grupą ludzi. Kiedy jed-
nak jesteśmy zachęcani przez osoby, 
przy których czujemy się bezpiecznie, 
które nas kochają; przez przyjaciół, 
którzy wierzą w nas i nam ufają, mo-
żemy wyruszyć w podróż ku wzrasta-
niu i otwartości, która wykracza poza 
nasze wyobrażenia. Stajemy się więc 
mediatorami i pomagamy odkrywać 

powołanie do wzrostu - ale do wzro-
stu w czym? 

Podczas gdy przygotowywałam moje 
przemówienie, powiedziano mi, 
że młodzi delegaci z każdej prowincji 
są już zaangażowani w Wiarę i Świa-
tło. Są to osoby z bogatą, choć krótką 
historią przynależności do naszego 
Ruchu: to „śmietanka” każdej prowin-
cji, nasza cenna przyszłość. Po kilku 
dniach spędzonych z nimi muszę przy-
znać, że to prawda i że nasza przy-
szłość jest w dobrych rękach. Ale ile 
oni mogą wiedzieć o powołaniu i jego 
trudnościach, ryzyku, pokusach i pu-
łapkach? Czy mają świadomość, że są 
miodem na serce dla tych, do pomocy 
którym zostaliśmy posłani? To jest 
ważne, aby o nich dbać i im towarzy-
szyć, tak jak na to zasługują, żeby mo-
gli rozpoznawać swoje powołanie 
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i wzrastać w nim. 

Na zakończenie spotkania ci młodzi 
ludzie poprosili nas o to, aby dać im 
przestrzeń do wykorzystania ich zdol-
ności i zaangażowania w Wiarę i Świa-
tło. Ich przesłanie było jasne  
i musimy je przyjąć, mówiąc im, czym 
jest powołanie do Wiary i Światła, 
ale pozostawiając im możliwość wła-
snego doświadczenia, czym jest ta 
wspólnota. Towarzyszmy im we wzra-
staniu ich powołania poprzez akcepta-
cję ich poświęcenia i odpowiedzialno-
ści. 

Nie tyle chodzi o rozmowę o tym, 
czym jest powołanie, a czym nie jest, 
ale raczej o pogłębienie i towarzysze-
nie temu wzrostowi, aby przynosił 
owoce. Należy wiedzieć, do czego 
zostaliśmy powołani jako członkowie 
Wiary i Światła i jak możemy być wier-
ni temu, do czego nas wezwał Bóg. 

Chodzi również o uznanie tego, 
że przynależność do Wiary i Światła 
jest darem otrzymanym od Boga i 
zaproszeniem do podejmowania wy-
zwania, aby stawać się bardziej czło-
wiekiem w świecie, który jest coraz 
mocniej odczłowieczony. Ważne jest 
też, aby nie robić tego samemu, ale 
w towarzystwie innych ludzi, którzy 
razem z nami przeżywają tę przygodę. 

Odkrywamy, że Wiara i Światło uczy 
kochać, podziwiać i dziękować, co 
prowadzi nas do największego wy-
zwania dla wszystkich chrześcijan: 
życia w duchu dziękczynienia Bogu 
i z Jezusem, który, radując się tym, co 
małe, wypowiada te słowa: Dziękuję 
Ci Ojcze, Panie nieba i ziemi, ponieważ 
zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i 
roztropnymi, a objawiłeś je prostacz-
kom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje 
upodobanie (Łk 10, 21). 

Jednak pewnie najlepszym darem, 
związanym z każdym powołaniem od 
Boga, jest doświadczenie Jego Miłości. 
Miłości, która czyni ludzi niezniszczal-
nymi. Bóg zawsze wzywa nas do cze-
goś, co ma nas wyrwać ze strefy kom-
fortu, do czegoś, co jest trudne. Bóg 
nie jest zainteresowany łatwymi rze-
czami z bardzo prostej przyczyny: ła-
twe rzeczy podbudowują nasze ego; 
trudne zaś sprawiają, że wzrastamy 
w Nim i odnajdujemy właściwe dla 
nas miejsce; skromniejsze miejsce 
jako jednego z ubogich należących do 
Boga. Miejsce, w którym Go bardzo 
potrzebujemy i miejsce nieustannego 
nawracania. Oddawanie Bogu chwały 
i nieustanne nawracanie się do Boga 
są, moim zdaniem, tymi dwoma naj-
bardziej autentycznymi stanami, 
w których kobieta lub mężczyzna mo-
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gą żyć swoim życiem. Jeśli Jego Miłość 
pomaga nam żyć w ten sposób, to 
każde powołanie jest błogosławień-
stwem! 

Zanim zgłębię to, co sprawia, że we-
zwanie do Wiary i Światła jest czymś 
wyjątkowym, chciałabym powiedzieć 
o czymś, co jest typowe dla wszyst-
kich powołań: o jego powiązaniu  
z darami i ranami osoby, która jest 
powoływana. Często, szczególnie na 
początku, wierzymy, że zostaliśmy 
wezwani ze względu na nasze dary, 
pomimo naszych ran, naszej historii 
pełnej kruchości i wrażliwości. I to 
prawda, ale myślę, że bardziej ade-
kwatne jest przeciwieństwo tego. Bóg 
wezwał nas z powodu naszych ran 
i pomimo naszych najbardziej oczywi-
stych darów, które stanowią prawdzi-
wą przeszkodę w odpowiadaniu Mu. 
Nigdy nie przestaniemy się uczyć, że 
powołanie ma więcej wspólnego 
z tym, co ukryte, tajemnicze i nie do 
pomyślenia niż z tym, co jest oczywi-
ste. Często szybko decydujemy się na 
powiedzenie „tak”. Mówimy „tak” 
czemuś, co pasuje do naszej wizji sie-
bie, a nie według tego, jak widzi nas 
Bóg. Nie stworzył On człowieka, aby 

był malutki, słaby sercem lub tchórzli-
wy, ale by był wspaniałym. W ten spo-
sób osoby z niepełnosprawnością 
są ludźmi, którzy lepiej wypełniają 
swoje powołanie, ponieważ oni uczą 
nas, jak powierzać swoje potrzeby 
w ramiona innych; uczą nas sztuki 
zaufania. Są wspaniali, tak jak Bóg 
pragnie, aby byli. Oni po prostu są.  

Jednak co jest wyjątkowego w powo-
łaniu do Wiary i Światła? Wciąż pa-
miętam wpływ, jaki wywarły na mnie 
następujące słowa Jeana Vanier’a, 
współzałożyciela naszego Ruchu: Nie 
mam co do tego wątpliwości, że zapo-
czątkowując L’Arche chciałem stwo-
rzyć wspólnotę chrześcijańską. Lecz 
odkrywałem, krok po kroku, że to nie 
był główny cel Raphaela i Philippe’a. 
Oni potrzebowali przyjaźni i bezpie-
czeństwa; potrzebowali kogoś, kto 
naprawdę zwraca na nich uwagę, 
słucha ich potrzeb i pragnień oraz 
słuchałby, gdyby mieli coś do powie-
dzenia. Myślę, że te słowa dobrze od-
dają nasze szczególne powołanie, 
powołanie, z którego się rodzi wier-
ność inspiracji od Ducha Świętego, 
którą należy odkrywać dzień po dniu. 

Róbcie to, do czego inspiruje was 
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Duch Święty - Jean Vanier i Marie He-
lene powiedzieli do 12 000 pielgrzy-
mów, którzy zebrali się   stóp Dziewi-
cy z Lourdes. Duch Święty zainspiro-
wał ich, by tworzyć wspólnoty, w któ-
rych osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną mogłyby celebrować 
swoje życie razem ze swymi przyja-
ciółmi; w których mogliby czuć obec-
ność Jezusa i czuliby się bezpiecznie 
wiedząc, że miłość, którą otrzymu-
ją, jest małym znakiem większej miło-
ści: miłości, którą Bóg odczuwa wobec 
najmniejszych, Jego wybranych. 
Cóż to za radość dla tych, których ży-
cie było do tej pory naznaczone przez 
odrzucenie i cierpienie! 

Nasze powołanie do Wiary 
i Światła powinno sprawić, że będzie-
my należeć do innych, jak również 
zapewnimy im bezpieczny grunt, na 
którym będziemy mogli zakorzenić się 
razem i na tym fundamencie uczyć się 
trudnej sztuki kochania i przyjmowa-
nia miłości od innych. Jesteśmy powo-
łani, by być dla siebie nawzajem 
tą Ziemią Obiecaną, mlekiem i mio-
dem płynącą. 

Nasze powołanie wzywa nas do pocie-
szania i towarzyszenia w cierpieniu, 

które powstaje przez odrzucenie tych, 
którzy są inni. We wspólnocie do-
świadczamy tego i dzięki temu dajemy 
świadectwo, że kiedy jesteśmy razem, 
kłopoty się dzielą, a radość się po-
mnaża. Nasze powołanie jako Wiary 
i Światła oczywiście prowadzi nas też 
do tego, by głosić każdemu piękno 
osoby niepełnosprawnej intelektual-
nie, która wcale nie jest błędem natu-
ry, ale jednym z jej najbardziej zadzi-
wiających cudów. Jako zamierzone 
stworzenia Boga, niepełnosprawni 
intelektualnie mają wiele do powie-
dzenia. Naszym powołaniem jest 
stworzyć im taką przestrzeń, by ich 
przekaz przenikał do Kościoła i społe-
czeństwa. 

Chciałabym zakończyć dziękując 
wszystkim, którzy przeżywają swoje 
powołanie w Wierze i Świetle każdego 
dnia, niezależnie od tego, czy są za coś 
odpowiedzialni we wspólnocie  
czy też nie; jak również wszystkim, 
którzy poprzez swój przykład nauczyli 
mnie żyć tym doświadczeniem i po-
mogli mi się w nim rozwijać. 

Dziękuję moim przyjaciołom! 
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OSOBA  
Z UPOŚLEDZENIEM 

PRZEMIENIA NAS 
 
 
 

Ojciec Antonio Garcia Nava, Meksyk 

N 
asze życie upływa na spot-
kaniach. Niektóre z nich są 
dla nas satysfakcjonujące, 

inne nie. Niektóre cieszą i przynoszą 
pokój, inne zmartwienie, smutek 
i przygnębienie. Zawsze jednak wpły-
wają na nasze życie. Dlatego właśnie 
wyraźnie pamiętam moje pierwsze 
spotkania w Wierze i Świetle. Miały 
one miejsce niedługo przed moimi 
święceniami kapłańskimi. Poproszono 
mnie o posługę wspólnocie Wiary 
i Światła w Santa Monica w Chihua-
hua Chih w Meksyku. W ten sposób 
co miesiąc przyjaźń i przywiązanie 
pogłębiały się przez spotkanie 
z Quiką, jego bratem Alfredo i Rositą.  

Dane mi było poznać Jessikę i Maribel, 
córki Rosi i Héctora, którzy byli 
koordynatorami wspólnot Wiary 
i Światła w Chihuahua, ojca Juana 
Manuela Matę SJ oraz, trochę później, 
Lorenzo i Carmen, koordynatorów 
krajowych. Miało to miejsce podczas 
trzydniowego spotkania. Moje serce 
poruszyła wówczas scenka o Dobrym 
Pasterzu, pod koniec której pewien 
młody człowiek z upośledzeniem zau-
ważył, że jego tato, który zmarł 
niedługo wcześniej, jest teraz z Do-
brym Pasterzem, po czym odszedł na 
bok i zaczął płakać. Natychmiast 
wszystkie pozostałe osoby 
z upośledzeniem podeszły do niego 
i otoczyły go z wielką czułością. 
Wzruszyłem się też bardzo, widząc 
w scence, jak Dobry Pasterz zmierzył 
się z wilkiem i szukał zabłąkanej 
owcy… Poczułem się wezwany, 
by czynić to samo w moim kapłańskim 
życiu. Cieszyłem się też, kiedy osoby 
ze wspólnoty towarzyszyły mi podczas 
moich święceń kapłańskich. Przeży-
wanie wraz z nimi różnych mo-
mentów mojego kapłaństwa pomogło 
mi uznać i zaakceptować własną 
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wrażliwość i kruchość. Pomogło też 
docenić godność osoby płynącą z te-
go, kim jest, a nie z tego, co robi. Na 
każdym spotkaniu czułem się 
kochany, akceptowany bezwa-
runkowo i za każdym razem uczę się 
coraz więcej, jak obdarzać miłością, 
być cierpliwym, myśleć o innych 
i umieć dzielić się. 

Wzruszające było poznanie Jeana Va-
niera w mieście Querétaro (Meksyk), 
kiedy przyjechał na otwarcie 
wspólnoty L’Arche. Spotkanie było 
bardzo miłe, pozdrowiliśmy się 
i uśmiechnęliśmy, słuchałem, jak 
mówił, wyczuwałem wzruszenie 
w jego słowach i czułem w głębi, że 
Jean Vanier to człowiek przepełniony 
Duchem Świętym, człowiek 
szczęśliwy, przekazujący swą radość 
i miłość do Boga. Doprawdy, spot-
kanie to odcisnęło głęboki ślad na 
moim życiu. 

Chciałbym powrócić do tych, którzy 
nauczyli mnie doświadczać życia w tak 
odmienny sposób, do osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną. 
I podziękować za to, że nauczyłem się 

być blisko bólu, samotności, cier-
pienia i wykluczenia. Wszak to z nimi 
właśnie przeżywałem przyjaźń bar-
dziej czystą, szczerą, radosną, pełną 
świętowania i miłości. Im - którzy są 
tak ludzcy, spontaniczni, naturalni, ze 
swymi brakami - jestem wdzięczny, 
że nauczyłem się akceptować to, 
że przeżywają lęki, niepokoje, frus-
tracje, pragnienia, że nie są aniołami 
i czują, kochają i są kochani. 

Mogę powiedzieć z wdzięcznością, 
że jestem pewien, że moje serce zos-
tało uformowane przez bogactwo 
tych spotkań; że mój sposób myślenia, 
odczuwania, samo kapłaństwo 
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wreszcie i moje życie duszpasterskie 
są mocno naznaczone przez Wiarę 
i Światło i przez tych wszystkich 
spośród nas, którzy posiadają wielki 
dar wspólnego życia i przyjaźni oraz 
miłości. Nie jest mi znana żadna 
chwila w moim kapłaństwie, w której 
brakowałoby tego wielkiego daru, 
wielkiego bogactwa i ciągłej 
przemiany mego życia przez cały ten 
czas. 

Jestem przekonany, że ten, kto pozna 
Wiarę i Światło i zaangażuje się 
w życie tych wspólnot, które są darem 
Bożym, odnajdzie tym samym drogę 
do nowego życia, przygodę przyjaźni, 
miłości, przemiany, prawdziwego 
pokoju i rosnącej radości. 

I wreszcie spotkanie, które 
przeżyliśmy w Guardamar, uśmiechy, 
pozdrowienia, modlitwy, jedność, 
dzielenie. To wciąż trwa, jakby działo 
się zaledwie wczoraj. Było to wielkie 
bogactwo dla wszystkich uczest-
niczących, z sercami bijącymi jednym 

rytmem i z takim entuzjazmem. 

Zostaliśmy olśnieni wezwaniem apos-
toła Mateusza, którego Jezus zo-
baczył, zawołał i który poszedł za Nim 
niezwłocznie. 

Wracamy do naszych krajów 
i wspólnot, z nadzieją, że będzie tam 
dużo więcej osób wezwanych do 
uczestnictwa w przemieniającym 
doświadczeniu życia we wspólnotach 
Wiary i Światła.  
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TOWARZYSZENIE 
DAWANIE I OTRZYMYWANIE WSPARCIA 

 
Alvaro Gomez Gomez 

koordynator prowincji „Iberoatlantyckiej” 

B 
ardzo ważnym aspektem dla 
każdego w Wierze i Świetle, 
ale zwłaszcza dla osób powo-

łanych do większej odpowiedzialności, 
jest towarzyszenie. Na spotkaniu 
w Guardamar poświęciliśmy jeden 
poranek na pracę nad kilkoma naj-
istotniejszymi aspektami towarzysze-
nia. Oparliśmy się na materiałach 
z sesji formacyjnych na poziomie mię-
dzynarodowym i prowincji. 

„Towarzyszenie” to obszerny temat. 
Chciałbym jednak zacząć od łacińskie-
go terminu „cum panis”: ten, który 
dzieli się chlebem, ten, który jest przy 
tobie, słucha, mówi i sprzyja tworze-
niu relacji międzyludzkiej. Można by 
powiedzieć, że są dwa rodzaje towa-
rzyszenia. Jedno to towarzyszenie 
mające uleczyć rany i umożliwić inte-
grację; osoby, które mogą podjąć się 
tego zadania to specjaliści. Drugie to 
towarzyszenie duszpasterskie oraz to 
związane z pełnioną funkcją, do które-
go szczególnie powołani są koordyna-
torzy w Wierze i Świetle. 

Powinniśmy pamiętać, że dzisiaj towa-
rzyszenie odgrywa szczególną rolę 

w przekazywaniu wiary, jak przypomi-
na nam papież Franciszek w Evangelii 
Gaudium. We fragmencie o Emaus 
(Łk 24, 13-25), w tej relacji towarzy-
szenia, Jezus bierze chleb, przełamuje 
go i daje. Towarzyszyć to iść razem, 
być razem i jeść razem. 

Towarzyszenie zawsze było jedną ze 
szczególnych cech pedagogiki 
i duchowości naszego ruchu Wiara 
i Światło. Bez towarzyszenia nie może 
odbyć się żadna posługa – czy 
to związana z funkcją, czy duszpaster-
ska (wzrastanie w wierze). 

Mówiąc o towarzyszeniu, możemy 
posłużyć się fragmentami z Biblii: 
o uczniach w Emaus, dobrym Samary-
taninie, Dobrym Pasterzu i synu mar-
notrawnym. W każdym z tych frag-
mentów podkreślone jest poczucie 
bliskości, bez względu na cechy osób, 
różnice kulturowe (Samarytanie) lub 
odrzucenie obyczajów (syn marno-
trawny). Postawa bliskości jest tu 
obecna pomimo wszystko, tak jak 
i dialog, otwarcie, słuchanie. Adhorta-
cja Apostolska Evangelii Gaudium, 
(Radość Ewangelii), może rzucić świa-
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tło na pewne aspekty towarzyszenia. 
Nie jest to łatwe zadanie. 

Istoty ludzkie potrzebują towarzysze-
nia od urodzenia. Bardziej jeszcze 
potrzebują go osoby, które pełnią rolę 
związaną z koordynacją, w służbie 
wspólnoty i Kościoła. 

Niełatwo podołać temu zadaniu. Para-
frazując Sokratesa: powierzenie inne-
mu swej duszy to poważna sprawa, 
być przy nim, pomóc rozeznawać, iść 
przez życie i podejmować właściwe 
decyzje. 

Towarzyszenie w Wierze i Świetle to 
wezwanie do wierności Jezusowi. 
Wielu z nas zadaje sobie pytanie: Jak 

powinno odbywać się towarzyszenie 
w Wierze i Świetle? Jedna z możli-
wych odpowiedzi to: będąc, robiąc, 
kochając, idąc, dzieląc się, dając sie-
bie, umywając jedni drugim nogi, tak 
jak czynił to Jezus. Ale także uznając 
to, co dzieje się z tobą i ze mną, to co 
przyjmujesz i pozostawiasz w sercu. 

Artykuł napisany przez Josepha Marię 
Ramblę pomógł nam w poszukiwaniu 
sposobu towarzyszenia w Wierze 
i Świetle. Zaczynając od tego, czym 
towarzyszenie NIE jest, pomógł nam 
wyjaśnić kluczowe aspekty tego, czym 
może być dobre towarzyszenie. Towa-
rzyszyć nie znaczy kierować. Dlatego 
ten, kto towarzyszy w Wierze i Świe-
tle, nie jest ani ojcem, ani przewodni-
kiem, ani mistrzem, ani szefem, ani 
dyrektorem. Jest towarzyszącym. 

Towarzyszyć nie znaczy uczyć. W na-
szych wspólnotach mamy do czynie-
nia z osobami, które znajdują się na 
bardzo różnych etapach czy stadiach 
formacji i życia chrześcijańskiego. Cza-
sami potrzeba przekazać im wiadomo-
ści dotyczące katechezy, Ruchu, Ko-
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ścioła. Koordynator (towarzyszący) 
w Wierze i Świetle powinien współ-
działać, żeby dostarczyć wiedzy prak-
tycznej. Często bardzo obficie wystę-
puje „co”, przy niedoborze „jak”. Po-
winniśmy być jak dobrzy trenerzy. 
Można czasem uciec się podczas to-
warzyszenia do nauczania czy instruk-
cji, ale jako do etapu przejściowego  
i tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne. 

Towarzyszyć nie znaczy przestawiać 
ani wpływać. Wpływ tego, kto towa-
rzyszy, nie bierze się z jego zamierze-
nia, ale z jego prawdy i autentyczności 
w pełnieniu posługi, która jest „służbą 
chrześcijańską”, nie zaś „neutralną” 
profesją. Dlatego nie należy się przej-
mować, jeśli osoba, której towarzy-
szysz, podąża w innym rytmie niż ten 
narzucony przez ciebie lub kiedy po-
dejmuje decyzje, których ty byś nie 
podjął lub jej styl nie jest dla ciebie 
najdogodniejszy i nie podoba ci się. 
Jako towarzyszący powinniśmy być 
odbiciem Boga wobec ludzkiej wolno-
ści. 

Towarzyszyć to nie jest „wciąż więcej 
tego samego”. Często zauważamy, że 
koordynatorzy mają ciągle te same 
zmartwienia, te same trudności i te 
same wyzwania... Twoją rolą nie jest 
bycie doradcą czy kimś, kto dostarcza 
rozwiązań, lecz bycie osobą, która 
rzuca światło, aby każdy mógł odkryć 
własne drogi lub możliwe objazdy; 
dostarczanie informacji czy potrzeb-
nych elementów, żeby każdy z nas 
miał punkty odniesienia, by iść na-
przód, podpowiedzi, które pomagają 
w rozeznaniu, przystosowaniu się 
i pomaganiu ludziom w modlitwie 
i podejmowaniu decyzji inspirowa-
nych Ewangelią. 

Towarzyszyć to nie spełniać się, lecz 
służyć. Towarzyszenie to nie terapia: 
to prawda, że powinniśmy móc szu-
kać, badać i szkolić się, żeby mieć 
choć minimalne pojęcie o psychologii, 
potrzebne każdemu, kto dobrze towa-
rzyszy, by rozpoznać psychologiczne 
efekty oferowanego towarzyszenia. 
Musimy jednak być w stanie również 
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dostrzec, czy w jakimś momencie da-
na osoba potrzebuje opieki profesjo-
nalistów, w przeciwnym przypadku 
możemy ryzykować poważnymi szko-
dami i krzywdą. 

Towarzyszyć nie znaczy być przywód-
cą grupy. Musimy uczynić krok w stro-
nę dorosłości, już nie tylko po to, by 
wymyślać zajęcia, ale dlatego, że je-
steśmy w wymiarze personalistycz-
nym, ze wszystkim, co za tym idzie, 
jesteśmy w służbie osób, a nie działań 
podejmowanych przez te osoby. Nie 
bawić się w wybawcę: zadanie tego, 
kto towarzyszy, jest wielkie i ma 
ogromne znaczenie, ale jednocześnie 
musi być proste i skromne. Tylko Bóg 
zbawia! Albo, jak mówiła święta Tere-
sa od Dzieciątka Jezus: Bóg sam wy-
starczy! Dlatego musimy uznać, 
że towarzyszenie, którym się zajmuje-
my, musi być narzędziem Bożego dzia-
łania. 

Sztuka nigdy nie jest do końca opano-
wana: to oczywiste, że powoli zdoby-
wa się doświadczenie i będziesz czuć 

się pewniej. Przez wiele lat, w ciągu 
których zajmujemy się towarzysze-
niem, musimy zawsze zachowywać 
tę postawę radykalnej pokory i zależ-
ności od Ducha. 

Towarzyszenie w Wierze i Świetle jest 
źródłem wody, z którego jako koordy-
natorzy powinniśmy pić, czuć, że jest 
powołaniem do służby, ważną misją 
dla wzrostu i życia naszych wspólnot. 
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OD MOJEJ WSPÓLNOTY 
DO WIELKIEJ MIĘDZYNARODOWEJ 

RODZINY 
 

 
Ghislain du Chéné  

koordynator międzynarodowy 

P 
odczas spotkania w Guarda-
mar każdego dnia towarzy-
szyły nam liczne postacie 

z Ewangelii; chciałbym zatrzymać się 
przy dwóch: Samarytance i Janie. 

Jezus był zmęczony tego dnia, kiedy 
spotkał Samarytankę. Usiadł na brze-
gu studni Jakuba i czekał, aż ucznio-
wie powrócą z miasteczka, dokąd się 
udali, aby kupić coś do jedzenia. Jezu-
sowi chciało się pić, ale nie miał jak 
nabrać wody, która lśniła na dnie 
studni. Czy Jezus wrzucił tam kamień, 
usłyszał „plum” i zobaczył koła roz-
chodzące się coraz szerzej od uderze-
nia? Z pewnością przypomniało Mu to 
czas, kiedy Jego Rodzice prowadzili Go 
na brzeg Jeziora Tyberiadzkiego, gdzie 
się bawił rzucając kamienie, które 
wielokrotnie odbijały się od wody. 
Zjawisko fal powtarzało się po każdym 
uderzeniu… Jezus widział w tym za-
pewne obraz przymierza zawartego 
przez Boga z ludźmi: ludzie, współpra-
cownicy Jego Ojca, rozprzestrzeniali 
wokół siebie to, co usłyszeli i Bóg mu-
siał widzieć, że to było dobre: 
„Wychodzi ono [moje słowo] z ust 
moich, nie po to, by wrócić do Mnie 

bezowocnie, lecz aby wypełnić moją 
wolę i spełnić to, z czym je posła-
łem” (Iz 55, 11).  

Jezus odwołał się wówczas do swoje-
go pierwszego spotkania z Janem nad 
brzegiem Jordanu. Jan i Andrzej usły-
szeli głos Jana Chrzciciela wskazujące-
go na Jezusa: „Oto Baranek Boży” 
i natychmiast po pierwszej rozmowie 
z Jezusem, kiedy to powiedział im: 
„Przyjdźcie i zobaczcie” (słowa wybra-
ne jako temat naszego spotkania), 
uczniowie przywołują Piotra, potem 
Filipa i Natanaela. Pierwsze powołanie 
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pociągnęło za sobą następne i wspól-
nota uczniów rozprzestrzeniała się jak 
koła na wodzie Jeziora Tyberiadzkiego 
lub na dnie studni Jakuba… 

Ten ruch od środka na zewnątrz mo-
żemy odnaleźć w Wierze i Świetle, od 
wspólnoty do wielkiej międzynarodo-
wej rodziny; od rodziny Gérarda i Ca-
milli Proffit do ponad 1400 wspólnot 
w 82 krajach. Liczba krajów, w których 
wspólnoty Wiary i Światła są obecne 
stale się powiększa… 

Moja wspólnota 

W Karcie czytamy, że Wiara i Światło 
jest ruchem wspólnotowym i niemal 
cały ten dokument poświęcony jest 
wspólnocie. Samo słowo „ruch” mówi 
wyraźnie, że my nie jesteśmy czymś 
statycznym, ale że jest w nas dyna-
mizm. 

Karta Wiary i Światła jest bardzo pięk-
na i zasługuje na to, aby ją czytać 

i rozważać. Jest tam zresztą - na sa-
mym początku - wszystko, co trzeba 
wiedzieć, ażeby powołać wspólnotę 
Wiary i Światła: projekt (pragnienie 
niesienia pomocy osobie niepełno-
sprawnej intelektualnie i jej rodzinie 
w znalezieniu dla nich miejsca w Ko-
ściele i w społeczeństwie), który się 
skonkretyzował poprzez pielgrzymkę 
do Lourdes; troska o to, aby każdy był 
zauważony, aby nikt nie czuł się sa-
motny w tym wielkim zgromadzeniu; 
oraz podtrzymywanie więzów przyjaź-
ni między wspólnotami po pielgrzym-
ce. 

Większość z nas odkryła Wiarę i Świa-
tło właśnie poprzez bycie w grupie, 
czy to z okazji pielgrzymki, czy letnie-
go obozu. Nasza modlitwa mówi wy-
raźnie, że Jezus nawołuje nas, abyśmy 
szli za Nim we wspólnocie. To 
we wspólnocie odkrywamy Ewangelię 
we właściwy sposób, to znaczy po-
strzegamy rzeczy i ludzi w odpowied-
nim porządku, odwrotnie do tego, co 
proponuje świat; podobnie jak papież 
Franciszek, który zachęca nas, abyśmy 
nie byli „światowi”. To właśnie ktoś 
najmniejszy, najsłabszy uczy nas od-
krywać Jezusa i prowadzi nas do Nie-
go ukazując tę prawdę, że pragnienie 
wszechwładzy jest w opozycji do 
wszystkiego, o co Jezus nas prosi. 
A my odkrywamy w tym radość, wier-
ność, przyjaźń, prawdę… 

Mój region, mój kraj, moja prowincja 

Jednak oprócz mojej wspólnoty istnie-
ją też inne, mniej lub bardziej bliskie, 
w zależności od położenia geograficz-
nego, od miasta Minya w Egipcie czy 
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wyspy Rodrigues (Mauritius) aż do 
krajów Afryki Zachodniej. Niektóre  
z państw posiadają tylko po jednej 
wspólnocie. Kiedy mamy szansę po-
znać sąsiednią wspólnotę i kiedy mo-
żemy się spotkać w czasie jakiegoś 
regionalnego wydarzenia (pielgrzym-
ka, zgromadzenie), to tak jak byśmy 
w wielkiej rodzinie poznawali kuzy-
nów: jesteśmy trochę podobni i tro-
chę różni! Mamy wówczas okazję, aby 
wzbogacić się o nowe zabawy, śpie-
wy, gry… i mamy pragnienie, ażeby 
spotkać się ponownie! Poza naszym 
krajem jest inny kraj czy prowincja, 
które pozwalają odkrywać kolejnych 
„kuzynów” i tworzyć trwałe więzy 
przyjaźni… 

Wielka międzynarodowa rodzina 

Ja odkryłem tę wielką rodzinę w 1994 

roku podczas Spotkania Międzynaro-
dowego w Warszawie; były to nieza-
pomniane chwile! Zobaczyć członków 
wspólnoty z całego świata zgromadzo-
nych razem przez cały tydzień było dla 
mnie czymś nadzwyczajnym! Można 
pochodzić z czterech stron świata 
i posiadać wspólną tożsamość, można 
przybyć z czterech odległych zakąt-
ków naszego globu i stać się przyja-
ciółmi w pięć minut, ponieważ wspól-
nie mamy coś niewyobrażalnego! 

Jednym z mocnych punktów Wiary 
i Światła, począwszy od pierwszej piel-
grzymki w 1971 roku, jest to, że nigdy 
nie zapominamy o relacjach i blisko-
ści; możemy znajdować się w ogrom-
nym tłumie, ale nigdy się nie gubimy, 
ponieważ nasza wspólnota jest blisko. 

Inną cechą charakterystyczną tej wiel-
kiej rodziny jest to, że więzi między 
nami są bardzo silne, my budujemy na 
skale. Nigdy nie pozostajemy obojętni 
na wydarzenia, które dzieją się 
w świecie, ponieważ wiemy, że pra-
wie wszędzie są nasi przyjaciele - czy 
to w radości, czy w smutku… Ja śledzę 
aktualne wydarzenia w Syrii wyłącznie 
w związku z lokalnymi wspólnotami 
Wiary i Światła; jestem zaniepokojony 
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z powodu trzęsienia ziemi w Nowej 
Zelandii czy huraganu na Madagaska-
rze… Ta droga od wspólnoty do mię-
dzynarodowej rodziny funkcjonuje 
w dwóch kierunkach. Wraz z Zespo-
łem Koordynacyjnym (ICT) od zawsze 
próbujemy słuchać wszystkiego, co 
wypływa od lokalnych wspólnot: wy-
daje się nam niemożliwe, aby wyda-
wać zarządzenia bez wcześniejszego 
wysłuchania tego, co się dzieje u na-
szych przyjaciół. Taka komunikacja 
jest do utrzymania! To jest niezbędne! 

Wspólnota Wiary i Światła jest woła-
niem Jezusa o odkrywanie prawdy, 
że jesteśmy braćmi i siostrami pośród 
ludzi, niezależnie od naszych cech 
fizycznych, mentalnych czy intelektu-
alnych; jest to apel Jezusa o zrozumie-
nie Jego pragnienia, abyśmy byli zjed-
noczeni, niezależnie od naszych chrze-
ścijańskich tradycji; jest to apel o to, 
abyśmy zobaczyli Jezusa w najmniej-
szym i najsłabszym, bez względu 
na rasę, język czy religię. 

Dzięki wspólnocie Wiary i Światła 
wzrastamy w naszym człowieczeń-
stwie. Opowiadajmy wszystkim na-
szym braciom o tym, co przeżyliśmy 
w Guardamar i rzucajmy nieustannie 
kamienie do wody, aby fale rozchodzi-
ły się szeroko. W ten sposób Wiara 
i Światło będzie się rozwijać.  
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POWOŁANIE  
DO SŁUŻBY 

PRZYWÓDZTWO  
W WIERZE I ŚWIETLE 

 
Raúl Izquierdo Garcia 

wicekoordynator międzynarodowy 
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WODA, KTÓRĄ  
JA MU DAM 

STANIE SIĘ W NIM ŹRÓDŁEM WODY 
WYTRYSKUJĄCEJ KU ŻYCIU WIECZNEMU   

 
Ojciec Miguel Campo, sj 

kapelan wspólnoty, prowincja Iberoatlantycka  

Z 
eszłego lata na spotkaniu 
międzynarodowym w Gu-
ardamar organizatorzy 

postanowili zarezerwować jedno 
przedpołudnie w całości, by dać czas 
na rekolekcje, bliższe spotkanie z Bo-
giem w ciszy osobistej modlitwy. Wy-
dało mi się to bardzo znaczące. 

Kiedy piszę to małe sprawozdanie, 
zadaję sobie pytanie: Dlaczego to jest 
ważne, byśmy od czasu do czasu zad-
bali, żeby być sam na sam, osobiście, 
z Bogiem? Możemy nazwać to czasem 
rekolekcji. 

Początkowa odpowiedź brzmiałaby: 
dlatego, że Pan to robił. W Ewange-
liach spotykamy Jezusa udającego się 
w odosobnienie, by modlić się w sa-
motności (na przykład Łk 5, 16 czy Mk 
6, 46). Pan wiedział, że to tam, w spo-
tkaniu z Ojcem, odkrywa źródło swe-
go bycia i działania. 

Zajmuje nas tak wiele dążeń, że po-
dobnie jak Marta, siostra Łazarza (Łk 
10, 38-42), ryzykujemy, iż umknie 
nam to, co najważniejsze. Maria zaś, 

dla odmiany, umiała wybrać najlepszą 
część i ta nie zostanie jej odebrana. 

Wszyscy staramy się przeżyć dobrze 
nasze chrześcijańskie życie. Czyż nie 
o to chodzi w Wierze i Świetle? Zna-
leźliśmy miejsce, gdzie wspólnie 
z naszymi szczególnymi przyjaciółmi, 
ich rodzinami i innymi przyjaciółmi 
możemy żyć oraz celebrować wiarę. 
I robimy to, dzielimy się naszym ży-
ciem, zastanawiamy się wspólnie, 
modlimy się wspólnie, świętujemy 
wspólnie, wspólnie jemy podwieczo-
rek i bawimy się. Dlaczego nie mieli-
byśmy pomóc sobie nawzajem i rów-
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nież wspólnie zadbać o czas na pogłę-
bienie i wzbogacenie naszego chrześ-
cijańskiego życia za pomocą modlitwy 
w odosobnieniu? 

Wszyscy dążymy do autentyczności 
w naszym życiu, a szczególnie w na-
szym przeżywaniu wiary. Jednym 
z wyjątkowych sposobów szukania tej 
autentyczności jest stanięcie przed 
Panem takimi, jacy jesteśmy, w naj-
bardziej nagiej rzeczywistości nas sa-
mych, i w tej postawie pozwolić sobie 
prosić o opiekę, pozwolić, by Jezus, 
Pan Życia, uzdrawiał nas i karmił. Spo-
tkanie z Panem w ciszy modlitwy oso-
bistej ma potężną przemieniającą 
moc. Jak mówi Jezus Samarytance, 
woda, którą On daje, poza gaszeniem 
pragnienia ma i tę zaletę, że przemie-
nia się w źródło, z którego można dać 
się napić innym (J 4, 14). 

Wszyscy w Wierze i Świetle jesteśmy 
wezwani do pomagania sobie nawza-
jem. Rodziny, przyjaciele, szczególni 

przyjaciele, wszyscy składają swój dar 
w służbie wspólnoty. Pomagajmy też 
sobie wzrastać w tym, co tkwi u pod-
stawy wszystkiego, czym chcemy być. 
Pomagajmy sobie także poprzez miej-
sce na modlitwę, poprzez rekolekcje, 
co jakiś czas, w których wszyscy bę-
dziemy mogli rozpoznać się w drodze, 
w potrzebie, i podczas których pozwo-
limy, by Pan, jak tamtym dwóm 
z Emaus (Łk 24, 13-25), wyjaśnił nam 
Pismo i przełamał się z nami chlebem. 
Dzięki temu będziemy mogli poczuć 
znowu, jak zapłoną nasze serca, byś-
my mogli wrócić, jak oni, pełni radości 
i siły, do wspólnoty, odnowieni 
i z pałającym sercem. 

Wszyscy potrzebujemy tych miejsc 
głębi, rekolekcji:  potrzebują ich nasze 
rodziny, potrzebują ich nasi szczególni 
przyjaciele, a zwłaszcza potrzebują ich 
młodzi. Wielu młodych zbliża się do 
naszych wspólnot i być może pierw-
szym punktem zaczepienia będą zaw-
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sze otwarte serca naszych wyjątko-
wych przyjaciół oraz zajęcia, które 
organizujemy. Ale jeśli młody czło-
wiek decyduje się zostać, to najpew-
niej dlatego, że coś w jego życiu, 
w tym, co jest w nim najgłębsze 
i najbardziej osobiste, zostało poru-
szone. Jeśli wszyscy jesteśmy wezwani 
do przeżywania naszej wiary 
we wspólnocie, to we wspólnocie 
powinniśmy pomagać sobie wzrastać, 
otrzymywać pokarm, by nasza wiara 
była fundamentem, który nas pod-
trzymuje i porusza, byśmy mogli pod-
trzymywać innych i towarzyszyć im. 
Jeśli młody przyjaciel nie odnajdzie 
w naszej wspólnocie tej strawy, która 
pomoże mu w pogłębianiu życia 
chrześcijańskiego, w końcu zacznie jej 
szukać gdzie indziej. 

Myślę, że jednym z tych pokarmów, 
nie jedynym, ale ważnym dla wzrasta-
nia w wierze, są rekolekcje wspólno-
towe. Ich regularne odbywanie, sta-
ranne przygotowywanie i intensywne 
przeżywanie jest jedną z najlepszych 
dróg do zapewnienia autentyczności 
i głębi w naszym życiu, zarówno indy-
widualnym, jak i wspólnotowym. 
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ŻYĆ WIARĄ  
I ŚWIATŁEM 

24 GODZINY NA DOBĘ 
 

 

Javi Alcazar 
ekipa organizacyjna, prowincja  

„Terra et Mare” („Ziemia i Morze”)  

N 
atychmiast rozpoznajemy 
miłośnika piłki nożnej lub 
muzyki rockowej. Dostrzega-

my to po noszonym T-shircie, nalep-
kach na samochodzie lub wynika to 
z rozmowy… To pewna właściwość, 
która towarzyszy tym osobom, 
bo swoją pasją starają się zarażać in-
nych. Chociaż niektórzy z nas we 
wspólnotach Wiary i Światła kochają 
dzielić wiarę i życie z naszymi wyjątko-
wymi przyjaciółmi, to na pierwszy rzut 
oka tego nie widać. 

Powinniśmy mieć świadomość, czym 
jest nasz skarb oraz dążyć do refleksji 
nad naszym sposobem życia. Naszym 
zadaniem jest przemiana świata, 
w którym żyjemy. To osoby niepełno-
sprawne intelektualnie przemieniły 
nas oraz proponują nam inną per-
spektywę postrzegania świata. 
A w nas jak w zwierciadle powinno 
odbijać się to, czego nauczyliśmy się 
dzięki niepełnosprawnym przyjacio-
łom. 

Bez wątpienia poprzez dzielenie się 
wiarą i życiem z osoba-
mi  niepełnosprawnymi intelektualnie 

każdy z nas zyskuje różnorodne do-
świadczenia i odkrywa inne wartości. 
Opierając się na własnym doświadcze-
niu, mogę wymienić to, co dla mnie 
jest cenne. 

Umiłowanie różnic 

W naszych wspólnotach każdy jest 
inny, chociaż z jednymi łatwiej nawią-
zujemy relacje, niż z drugimi. Okazuje-
my sobie miłość wzajemną i szacunek, 
ponieważ poznaliśmy tę prawdę, że 
każda osoba jest historią świętą. Ale 
jak to przenosi się na nasze codzienne 
życie? Członkowie wspólnoty Wiary 
i Światła nie powinni zachowywać się 
niczym ci, którzy krytykują trudne 
osoby w pracy w biurze lub zachowują 
się jak samotnicy. Wręcz przeciwnie, 
mamy być tymi, którzy wychodzą 
do ludzi i przyjmują ich takimi, jakimi 
są, nie kierując się ludzkimi względami 
i opinią innych. 

Jako członkowie Wiary i Światła po-
winniśmy mieć otwarte ramiona dla 
każdego. Nie wolno nam obawiać się 
innych oraz chować się za barierą 
uprzedzeń. Winniśmy umiłować tego, 
kto wyznaje inną religię, inaczej kocha 
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lub ma inne poglądy polityczne... My, 
bardziej niż inni, mamy przypominać 
o zranieniach osób z niepełnospraw-
nością intelektualną doznanych od 
tych, którzy nie pokonali jeszcze 
w sobie uprzedzeń i nie nawiązali kon-
taktu z nimi, by lepiej ich poznać. Sta-
rajmy się budować Królestwo Boże 
podchodząc do każdego, okazując 
miłość, tak jak czynił to Jezus. 

Przyjmowanie słabości 

Często słyszeliśmy w Wierze i Świetle 
o pięknie najmniejszych oraz o przyj-
mowaniu ran i słabości. Powinniśmy 
to również odnieść do naszego życia. 
Co się dzieje, gdy nie odnosimy sukce-
su, gdy plany zawodzą, gdy nie spoty-
kam takiej osoby w życiu, za którą 
tęsknię. Często takie doświadczenia 
stają się źródłem cierpienia oraz za-
wodu. Jeśli wierzymy w to, że nasi 
wyjątkowi przyjaciele mogą zaakcep-
tować i pokochać swą niepełnospraw-
ność, ponieważ jest ona ich częścią, 
tworzy ich tożsamość i podobają nam 
się z tym, to nauczmy się tego samego 
w stosunku do naszych niepowodzeń. 

Ponowne odkrycie niewinności 

W Wierze i Świetle powinniśmy po-
zwolić, by zaskakiwały nas drobne 
sprawy w codzienności. Cieszmy się 
drobiazgami, odrzućmy nasz wstyd, 
abyśmy mogli radować się życiem 
niczym dzieci, które nie martwią się 
na zapas opinią innych. 

Miłowanie bez ograniczeń 

Gdy znaleźliśmy się we wspólnocie, 
nasi niepełnosprawni intelektualnie 
przyjaciele pokochali nas od samego 

początku, bezwarunkowo, bez żad-
nych oczekiwań, bez budowania ba-
rier ochronnych wokół siebie. Taki 
sposób okazywania miłości przypomi-
na mocno miłość Jezusa. My jako 
członkowie Wiary i Światła powinniś-
my dążyć do okazywania takiej miłości 
na co dzień. 

Nasze zaangażowanie 

Wzorem powinien być dla nas Jezus. 
Nasz Pan nigdy nie przechodził obo-
jętnie wobec niesprawiedliwości, ubó-
stwa oraz cierpienia innych. Tak budu-
je się Królestwo Boże. Dlatego naszym 
zadaniem jest zaangażowanie się 
w bieżące sprawy, w wartości chrześ-
cijańskie oraz tworzenie lepszego 
świata. Powinniśmy angażować się 
w świecie, w stowarzyszeniach, ru-
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chach, w Kościele oraz organizacjach 
politycznych, jeśli pragniemy, by Kró-
lestwo Boże przybliżyło się. Mamy 
ofiarować swoje życie, by wspierać 
tych, którzy doznają w życiu cierpie-
nia. 

Gotowość do służby 

Jako osobom zaangażowanym w Wia-
rę i Światło nie wolno nam uciekać 
przed wysiłkiem. Mamy wspierać 
tych, którzy tego potrzebują (w szkole 
lub w pracy), choć to może czasem 
odrobinę skomplikować nam życie. 
Nie wolno jednak bać się zaangażowa-
nia na rzecz innych. W czasie obozów 
letnich nie wykręcamy się od służby. 
Tak samo czyńmy w naszym codzien-
nym życiu. 

Bycie światłem w świecie 

Nauczyliśmy się tego wszystkiego 
dzięki Wierze i Światłu. Jeśli odniesie-
my to wszystko do naszego życia, 
wówczas ludzie dostrzegą coś innego 

w nas i w naszym zaangażowaniu. 
Świadczmy o tym, co otrzymaliśmy 
za darmo, bo to dokonało w nas 
trwałej przemiany. 
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Z 
wrócono się do mnie 
z prośbą o przygotowanie 
modlitw porannych na 

międzynarodowe Spotkanie Młodych 
Wiary i Światła. Każda z modlitw miała 
otwierać nowy, podarowany dzień. 
Ekipa organizacyjna zaproponowała, 
aby wybrać postać z Ewangelii (św. 
Mateusz, Samarytanka...) w powiąza-
niu z tematem na dany dzień. Miało 
to służyć inspiracji w ciągu dnia. 
W trakcie naszej modlitwy czytaliśmy 
i rozważaliśmy słowo Boże. 

Pragnęliśmy, by ten czas był inny, by 
to nie było rutynowe powtarzanie 
zwykłych praktyk odbywanych w trak-
cie naszych comiesięcznych spotkań 
we wspólnotach lub podczas spotkań 
międzywspólnotowych. Chcieliśmy, by 
każdy z młodych uczestników mógł 
dokonać refleksji nad własnym zaan-
gażowaniem w Wiarę i Światło w obli-
czu tego, co mówi Bóg w swoim sło-
wie. Jeśli dana osoba przygląda się 
prawdzie o sobie przed Bogiem, może 
otworzyć się na wolę Bożą oraz doko-
nywać przeglądu swego życia w taki 
sposób, by dostrzec, czego Bóg od niej 
najbardziej pragnie. 

DOŚWIADCZENIE 
MODLITWY 

 
Miguel Reyes 

były koordynator prowincji „Iberoatlantyckiej” 

Ogólny plan modlitwy charakteryzo-
wała prostota. Na początku pozdra-
wialiśmy Boga, następnie odczytywali-
śmy fragment Ewangelii, gdzie ważną 
rolę odgrywała postać związana z te-
matem dnia. Potem trwaliśmy w ciszy, 
by rozważać odczytane słowa. To było 
jakby początkowe poruszenie. 
(Następnie każdy uczestnik w ciągu 
dnia miał możliwość głębszego udzie-
lenia własnej odpowiedzi.) Odczyty-
waliśmy modlitwę w różnych językach 
przed końcowym błogosławieństwem, 
którego udzielała jedna z naszych 
osób z upośledzeniem. Wszystko to 
dokonywało się we wspólnocie. Mo-
dlitwy nie miały w sobie ciepłego do-
świadczenia intymnej relacji pomiędzy 
Bogiem i osobą , ale było to doświad-
czenie wspólnotowej modlitwy, pod-
czas której każdy otwierał swoje serce 
na działanie Boga. 

Chciałbym poświęcić trochę uwagi 
pozdrowieniu Boga na początku mo-
dlitwy. Codziennie działo się to po-
przez wielbienie Boga tańcem. Cza-
sem było to pozdrowienie Boga, in-
nym razem wyrażaliśmy pragnienie 
naszego bycia przed Panem lub błogo-
sławienia innym („mówienia dobrze” - 
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jak to wyrażają czasem języki spo-
krewnione z łaciną) bądź przyjmowa-
nia Bożego błogosławieństwa, błogo-
sławienia ziemi, naszych braci i sióstr 
obecnych na modlitwie, kogoś nie 
będącego z nami lub nas samych... 

Na tym polegało pozdrawianie Boga 
lub, ujmując to lepiej, otrzymywanie 
daru błogosławieństwa ofiarowanego 
nam w ciągu dnia w nadziei, że my 
jako stworzenie oddamy Mu należną 
chwałę jako Stworzycielowi, bo ja jako 
sługa stoję przecież przed Panem. 

Naszym zadaniem było pozdrowienie 
Boga bez słów, używając naszego cia-
ła. Często modlimy się słowami oraz 
wielbimy Boga śpiewem. Ale dyspo-
nujemy także językiem pozawerbal-
nym, używamy mowy ciała. Nasi wy-
jątkowi przyjaciele wiedzą sporo 
o tym, ponieważ często ich niepełno-
sprawności towarzyszy niemożność 
wypowiadania słów lub ograniczenia 
mowy. To właśnie nasi przyjaciele 
uczą nas bogactwa komunikacji nie-
werbalnej, gdy śpiewamy nasze pieś-
ni. Wyrażają to poprzez gesty, w któ-
rych całe ciało mówi o radości, poko-
ju, pragnieniu pojednania, przyjściu 

Ducha Świętego, świętowaniu, otwar-
ciu na świat. Powinno to być charyz-
matem Wiary i Światła, by każdy mógł 
wyrażać wiarę, wierność, pragnienie 
podążania za Panem Jezusem wyko-
rzystując takie środki, którymi obda-
rzył nas Bóg. A nasi szczególni przyja-
ciele wyrażają to tańcami w godny 
podziwu sposób. 

Podczas spotkania w Guardamar wy-
korzystywaliśmy tańce modlitewne 
(lub tańce kontemplacyjne) przy ła-
godnej muzyce instrumentalnej, którą 
starannie dobieraliśmy, by wspierała 
modlitwę. Muzyka mogła pomagać 
nam w dążeniu do celu, a było nim 
stawanie przed obliczem Boga, by 
otworzyć nasze serca na Jego pragnie-
nia, na wezwania Boga w odkrywaniu 
własnej tożsamości i przynależności 
do Wiary i Światła. W toczonych po-
tem dyskusjach wielu młodych dzięko-
wało za to nowe, ubogacające doś-
wiadczenie modlitewne. Bóg wysłu-
chiwał wołania wyrażanego przez tylu 
młodych poprzez tańce modlitewne 
w milczeniu. Młodzi otwierali swe 
serca przygotowując się do niesienia 
odpowiedzialności w Wierze i Świetle. 
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Chcę kontynuować 
 

Dziękuję za sfinansowanie mojej podróży do Hiszpanii i możliwość wzię-
cia udziału w spotkaniu. To była dla 
mnie wspaniała okazja do osobistego 
rozwoju jako chrześcijanina i jako mło-
dego lidera. Dało mi to także poczucie 
przynależności do wspólnoty między-
narodowej. Konferencje pozwoliły mi 
zdobyć cenne lekcje życia i przygoto-
wały mnie na rozpoczęcie rozdziału 
dorosłości w moim życiu. Każdego 
dnia mieliśmy czas sesji formacyjnych 
dotyczących Wiary i Światła oraz na-
szych ról jako młodych liderów. Zachę-
cano nas, abyśmy byli odważni w po-
dejściu do naszego powołania i za-
pewniano, że naturalne jest posiada-
nie lęków i wątpliwości. 

Lepiej rozumiem misję Wiary i Światła oraz co to znaczy być częścią 
wspólnoty. Ważną rolą koordynatora jest stworzenie atmosfery miłości, 
zaufania i pokoju. 

Jednym z tematów podczas spotkania było znalezienie sposobu, 
by przyciągać i integrować młodych przyjaciół we wspólnocie Wiary 
i Światła. Zauważyliśmy, że wspólnoty oferujące obozy letnie na ogół zdo-
łały pozyskać nowych członków. Wiele osób uważało, że spotkania takie 
jak to są korzystne dla Wiary i Światła i że większa liczba konferencji mo-
głaby pomóc zachęcić i zintegrować młodych ludzi. 

Z dumą reprezentowałem prowincję USA Zachód. To spotkanie sprawiło, 
że nadal chcę się angażować! 

 

Bruce Barnestable  
USA 



50 

 

 

Jesteśmy szczęściarzami! 

 

Około 150 osób przybyło z całego 
świata… Wszystkie dni były wypeł-
nione, dostosowane do hiszpań-
skiego harmonogramu, tak aby 
zmieścił się cały wspaniały pro-
gram: sesje formacyjne (o Wierze 
i Świetle, o powołaniu, o odpowie-
dzialności, o młodzieży i starzeją-
cych się wspólnotach...), czas mo-
dlitwy, dzielenia, relaksu i święto-
wania (gry, basen, morze, wszyst-
ko, co chcesz!). Nie mieliśmy dużo 
czasu na odpoczynek, ale nawet 
nie chcieliśmy. To było niesamowi-
te, że przybywasz z daleka, ale jed-
nocześnie rozpoznajesz siebie jako 
część tej samej rodziny, rodziny 
Wiary i Światła. Zdajemy sobie 
sprawę, że robimy coś podobnego, 
że znamy te same piosenki, choć 
w innym języku, że mieliśmy tę 
samą wrażliwość na naszych szcze-
gólnych przyjaciół. 

Wielu młodych ludzi zdało sobie 
sprawę, że nie są sami, że w Wie-
rze i Świetle jest wielu innych mło-
dych! 

Powiedziano nam, co się dzieje 
w krajach takich jak Irak czy Syria, 
gdzie co tydzień odbywają się spo-
tkania, ponieważ dają im one siłę, 
podczas gdy nasza mała Belgia jest 

bardzo spokojna. To był tydzień 
pełen doświadczeń i nawiązywania 
kontaktów, pełen nowych przyja-
ciół z Libanu, Nikaragui, Portugalii 
i wielu innych krajów. Pożegnania 
były trudne... ale wszyscy wyjecha-
liśmy z tą samą pewnością: mamy 
szczęście znać Wiarę i Światło! 

 
Kahina Bouzar i Pascal Legrain, 

Belgia 
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Zasiane ziarno 

 

To był zaszczyt wziąć udział w międzynarodowym 
spotkaniu w Guardamar! Wszystkie wystąpienia były 
interesujące, pożyteczne i pięknie zaprezentowane. 
Wielu młodych ludzi podzielało opinię, że to, 
co  usłyszeli, było bardzo przydatne oraz że odkryli 
wiele nowych rzeczy. 

Po pierwsze myślałam, że morze będzie bardziej 
pociągające niż formacja, ale wszyscy byli bardzo 
aktywni w każdej części programu. 

Wieczory były świetne! Piosenki i tańce nad brzegiem 
morza były miłe, a wieczorna gra z zombie była 
zabawna i porywająca. 

Jaka różnorodność! Myślimy w inny sposób, języki są 
różne, okoliczności życia są bardzo różne. 

Problemy młodych ludzi nie były dla mnie odkryciem, 
ale to świetnie, że je rozumieją i próbują je rozwiązać. 

Nasz Ruch jest biedny i kruchy, ale w tej różnorodności 
i w trudnych okolicznościach doświadczamy Ducha Świętego. 

Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w organizację tego spotkania, ofiarowali 
pieniądze i przygotowali je! Teraz poczekamy, aż zasiane ziarno wzejdzie. 
Z Bogiem. 

Uliana Roj 

wicekoordynator międzynarodowy, Ukraina 
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Inspirujące spotkanie 
 

Pierwsza formacja dla młodych 
okazała się czyms  bardzo do-
brym dla Wiary i Ś wiatła. Wiele 
ciekawych wykłado w, s piewo w 
i modlitw. Dopracowane szcze-
go ły i piękne rozesłanie. Byłem 
zadowolony z tego, z e kilka razy 
miałem moz liwos c  porozmawia-
nia z młodymi ludz mi z ro z nych 
krajo w. 

Grupki dzielenia były inspirują-
ce, pojawiały się na nich intrygu-
jące pytania. Ciekawie było słu-
chac  odpowiedzi udzielanych 
przez młodych ludzi z innych 
pan stw. 

Ogromną rados c  sprawiło mi to, 
z e mogłem wziąc  udział w tym 
spotkaniu i zobaczyc , z e w in-
nych krajach członkowie Wiary 

i Ś wiatła przez ywają podobne 
rados ci i trudnos ci. 

Dos wiadczyłem wielu wspania-
łych chwil podczas tego spotka-
nia. Na przykład droga krzyz o-
wa, kto ra jest dla mnie czyms  
niezwykłym. Z pewnos cią to spo-
tkanie było inspirujące! W przy-
szłos ci powinno byc  zorganizo-
wane kolejne! Byłoby wspaniale! 

Pawło Kowal 
koordynator prowincji, Ukraina 
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Jeszcze raz! 

Uczestnicy z naszej prowincji zoba-
czyli Wiarę i Światło w nowy sposób. 

Bardzo ważne było dla nich dostrze-
żenie tego, że problemy, z którymi 
oni borykają się we własnych krajach, 
są prawie takie same jak te w innych 
państwach. Mieli możliwość dyskusji 
z innymi członkami, dzielenia się 
swoimi doświadczeniami oraz nawią-
zania przyjaźni w ramach naszej pro-
wincji. 

Ekipa z Hiszpanii była świetna. Sesje 
formacyjne były bardzo wnikliwe 
i odpowiadające na nasze potrzeby. 
Stały się inspiracją do tego, aby za-
pewnić coś podobnego naszym 
wspólnotom. Wszystkie omawiane 
tematy były bardzo przydatne dla 
młodych. Przecież to oni są przyszło-
ścią Wiary i Światła. To oni przejmą 
odpowiedzialność w przyszłości. Mu-
simy dać im możliwość rozmawiania, 
słuchania i podejmowania decyzji. 

Zorganizowanie tego spotkania było 
dobrą decyzją. Postaramy się skorzy-
stać z porad i zorganizujemy coś po-
dobnego także dla naszej prowincji. 

Ekaterine Gachechiladze, Gruzja 
koordynator prowincji „Between the  

Seas” („Między Morzami”) - Gruzja, Litwa, 
Czechy, Rosja, Słowacja.  

Nowa droga 

To spotkanie było darem. Każdy 

dzień był dobrze zaplanowany i 

przygotowany, tak abyśmy mogli 

przeżyć ten czas jak najpełniej. Dla 

mnie osobiście cudowne było to, 

że mogłam spotkać wielu ludzi. 

Przede wszystkim cieszy mnie to, 

że zobaczyłam, jak wielu młodych 

ludzi jest chętnych poświęcić swoje 

życie posłudze tym, którzy ich naj-

bardziej potrzebują. To było jedno 

z najlepszych doświadczeń w mo-

im życiu, na zawsze pozostanie 

ono w moim sercu. 

Myślę, że dzięki temu spotkaniu 

weszłam na nową drogę. Dowie-

działam się dużo więcej o wspania-

łej rodzinie Wiary i Światła oraz o 

miłości do słabszych. Zrozumia-

łam, że są oni sercem Wiary i 

Światła. Oni cierpią, ponieważ 

przez swą widoczną niepełno-

sprawność są wykluczeni ze społe-

czeństwa. U niektórych z nas nie-

pełnosprawność nie jest widoczna 

gołym okiem. Pozwala nam ona 

czuć bliskość z cierpiącym Chry-

stusem. To dar i ścieżka, która tak-

że prowadzi nas do Boga. 

Ada Olivia Bonilla Castellanos 

Honduras 
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Mogłabym napisać książkę! 

 

Gdy zobaczyłam prośbę o to świadectwo, 
natychmiast pomyślałam o tysiącu rzeczy, 
które miałabym do powiedzenia, tysiącu 
obrazów przedstawiających chwile, które 
chciałabym, żeby wszyscy mogli zobaczyć 
i o tysiącu piosenek, których nauczyłam 
się  w tym tygodniu… ale nie mogłam opisać 
tego wszystkiego, ponieważ napisałabym 
całą książkę! Ale być może ten entuzjazm, 
który odczuwam, to właśnie jest to, o czym 

chcę Wam opowiedzieć. 

Odkryłam, że Wiara i Światło wykracza daleko poza mnie, moją wspólno-
tę, mój kraj. Wiara i Światło to rodzina, której częścią jest każdy z nas. 
I w jakiś przedziwny sposób ta świadomość dodała mi nowego zapału 
i ochoty do poświęcenia się tej niesamowitej sprawie, która nas łączy. 
Powróciłam do domu chcąc dzielić się wszystkim, czego się nauczyłam 
w ciągu tego tygodnia, ze wszystkimi wspólnotami w moim kraju i inspi-
rować każdego świeżym powiewem miłości i radości, w taki sam sposób, 
jak i ja zostałam zainspirowana w Guardamar. 

W czasie tego tygodnia cały świat zamieszkał razem w tym samym miej-
scu, w takim pokoju i miłości, jakby podarowano nam kilka dni raju 
na ziemi. I nawet teraz, chociaż minęło już trochę czasu, czuję się tak, 
jakby każdy z nas przywiózł trochę tego raju do swojego domu. Jest to 
prawdziwy dar, jaki Bóg nam ofiarował. 

Kończę, przesyłając uściski i pocałunki, którymi obejmuję wszystkich ludzi 
zgromadzonych w ruchu Wiara i Światło na całym świecie, dziękując za 
to, czym mnie obdarzyli. Mam nadzieję, że u nich wszystko w porządku 
i że nigdy nie zapomną, nawet, gdy nadejdą trudne czasy, że nikt z nas 
nigdy nie jest sam oraz że światło Wiary i Światła jest zawsze z nami 
i warto o nie walczyć. 

Catarina Elias 
Portugalia 
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Więcej wiary  
i więcej światła 

Spotkanie było naprawdę jednym 
z najpiękniejszych momentów, jakie 
przeżyłam. Wielokulturowość mło-
dych ludzi, poznawanie szczegól-
nych przyjaciół z całego świata, by-
cie nieustannie zjednoczonym 
w imię Pana z tak niesamowitymi 
ludźmi przez tydzień… Wszystko to 
dodaje trochę więcej Wiary i Światła 
do mojego serca, a ja jestem za to 
bardzo wdzięczna. 

Bianca Schmidt 
Brazylia 

 
Bądź gotów, by kochać 

  

To spotkanie było doświadcze-
niem zmieniającym moje życie. 
Spotkałam Boga w różnych lu-
dziach z różnych części świata, 
szczególnie w ludziach niepełno-
sprawnych, od których nauczy-
łam się, że są oni sprawni, tylko 
w inny sposób. Wiara i Światło 
jest drogą życia, wymaga odpo-
wiedzenia „tak” na wezwanie 
oraz przyjęcia wszystkiego, jak 
Jezus na krzyżu, wiedząc i wie-
rząc, że Bóg nas nie opuści. Nau-
czyłam się, że trzeba być goto-
wym na miłość, dawać i modlić 
się sercem. Mamy zrobić małą 
część, a Bóg zawsze zrobi resztę. 

Matanda Bakhali  
Zimbabwe 
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Rozwijajmy to… 

 
 

Spotkanie było intensywne, każda godzina 
była szczegółowo zaplanowana - dzielenie 
się, modlitwy, nawiązywanie znajomości, 
a nawet posiłki… Wszystko to współtworzyło 
uczucie nostalgii oraz sprawiło, że spotkanie 
na długo pozostanie w pamięci. 

Moja wiara wzrosła, a moje oddanie dla Wiary 

i Światła pogłębiło się i stało się znaczące 

w moim życiu. „Wyjątkowi przyjaciele” są dro-

gą, którą Bóg znalazł do pokazania nam, jaki 

jest człowiek - czysty, bez masek, którego 

językiem jest miłość. 

Wszyscy jesteśmy bardzo różni, jednak w tym samym czasie jesteśmy 

sobie równi. Uczymy się, aby nie bać się ograniczeń, kochać innych taki-

mi jakimi są oraz kontemplować piękno bycia dziećmi tego samego Ojca. 

Tematy z poszczególnych dni nadal nam towarzyszą, nasze zaangażowa-

nie wzrasta i chce się być z Wiarą i Światłem 24 godziny na dobę. Uświa-

domiłam sobie, ile jest osób, które nawiązują więzi przyjaźni ze swoimi 

wspólnotami, że osoby z niepełnosprawnością nie są same oraz że są 

błogosławione. 

Ważne jest, abyśmy pokazywali, że są ludzie, którzy podążają za Jezu-

sem w codziennym życiu, którzy włączają do swojego życia wyjątkowych  

przyjaciół i sprawiają, że są oni centrum tego życia. 

To spotkanie ukształtowało nasze serca, pozbawiło nas strachu przed 

podjęciem większej odpowiedzialności. 

Oddanie, czas, miłość, podążanie, odpowiedzialność, wiara - to są główne 

słowa tego spotkania. 

To spotkanie zasiało we mnie ziarno, a moja wspólnota wraz z Jezusem 

podlewają je codziennie. Rozwijajmy je. 

Catarina Pinto 

Portugalia 
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Więcej czułości 

 
Spotkanie było bardzo 

aktywne, z bardzo dobry-

mi sesjami formacyjnymi, 

które pomogły mi poznać  

początki Wiary i Światła. 

Również czas modlitwy 

był piękny i poruszający. 

To spotkanie sprawiło, że 

darzę Wiarę i Światło 

większą czułością i mi-

łością, znacznie większą 

niż dotychczas. 

SAMARA NALON 
Brazylia 

 

Świat kolorów 

Ten tydzień był jak z bajki, ale po jego 
zakończeniu widzisz, że ta bajka może 
stać się rzeczywistością. 

Spotkanie młodych dało mi możliwość 
poznania rodziny Wiary i Światła, 
która nie ma granic, dla której 
odległości nie mają znaczenia, bo 
nawet jeśli dzielą nas tysiące 
kilometrów, to wiemy, że jesteśmy 
zjednoczeni w sercu. 

Jedyne, co czuję, to radość i wielką 
nadzieję, że inny świat jest możliwy. 

Temu spotkaniu zawdzięczam 
utwierdzenie mnie w przekonaniu, 
że to jest moje miejsce i nawet jeśli 
ktoś chce pomalować nasz świat 
ciemnymi barwami trudnej 
i skomplikowanej rzeczywistości, 
to zawsze znajdą się młodzi 
przyjaciele, którzy będą w stanie 
pomalować świat jasnymi kolorami. 

Alejandra Polo Fernández 
Hiszpania 
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Język serca 

Wspaniale było móc przyjechać na 

to spotkanie. Pierwszy raz brałem 

udział w międzynarodowym spo-

tkaniu. Zdałem sobie sprawę, że 

moi przyjaciele są z całego świata! 

Wróciłem pełen entuzjazmu 

i wdzięczności. Mój wyjątkowy 

przyjaciel, Rolandas, był bardzo 

radosny w trakcie rozmowy z inny-

mi. Zauważyłem, że znał lub nau-

czył się podczas spotkania wielu 

słów w obcych językach. To po-

zwoliło mu rozmawiać z wieloma 

przyjaciółmi. A może był to uniwer-

salny język serca, który nas łączy? 

Gediminas Kvedaras 

Litwa 

 

Niesamowity tydzień 

Ten tydzień był zaskakujący, po-
nieważ pomimo różnic języko-
wych, wszyscy byliśmy w stanie 
zrozumieć się nawzajem. 

Nikt nie powiedział: nie będę ro-
zumiał innych i oni też nie zrozu-
mieją, o czym ja mówię. Zawsze 
odczuwało się solidarność. Pod-
czas modlitw i czasu dzielenia się 
panowała spokojna atmosfera, 
zaś radosna podczas posiłków, 
zwłaszcza wieczorami. 

Chcę również podziękować 
za Wasze wsparcie udzielone 
w tym tygodniu, ponieważ - jak 
wiecie - mój dziadek zmarł pod-
czas trwania spotkania. Dziękuję 
Wam wszystkim. 

Marine Bertin 
Francja Zachodnia 
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Dla mnie Wiara i Światło to synonim 
Miłości, ponieważ właśnie tego doś-
wiadczamy, gdy jesteśmy w tej 
wspólnocie. W każdej osobie z nie-
pełnosprawnością jest wielki skarb. 

Joëlle-Audrey Speville 
Rodrigues 

 

Urodziłem się  

w Wierze i Świetle 

Urodziłem się w Wierze i Świetle, więc 

myślałem, że wiem, jak to jest być częścią 

wspólnoty. Ale podczas spotkania 

w Hiszpanii doświadczyłem czegoś 

nowego. To była wspólnota młodych ludzi. 

Teraz wiem, że naprawdę potrzebuję tego 

rodzaju wspólnoty i moim zadaniem jest 

zbudowanie jej w moim mieście. 

MATEUSZ POTYRAŁA 

Poland 

Umywanie nóg 

Spotkanie było pełne emocji. Mo-
mentem, który poruszył mnie naj-

bardziej, był obrzęd umywania nóg. 
Tak jak Jezus, obmyliśmy i ucałowali-
śmy sobie wzajemnie stopy. Dokony-
wało się to  z miłością i poszanowa-
niem. Patrzę teraz na Wiarę i Światło 
innymi oczyma. To coś więcej niż 
samo towarzyszenie osobom niepeł-
nosprawnym i ich rodzinom. 
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Odważyłem się 

To spotkanie zmieniło mój tok 

myślenia. Od tamtego wydarze-

nia stałem się bardziej otwarty na 

to, co nowe i inne. Na początku 

się bałem, ponieważ byłem jedy-

nym podróżującym z Kanady, 

ale rozmowy z innymi uczestnika-

mi pomogły mi się otworzyć. Co 

więcej, podołałem wielu rze-

czom, których nigdy przedtem 

nie robiłem, np. śpiewanie i tań-

czenie przed grupą ludzi. 

Pablo Cubillos Quintana  

Kanada 

 

Wezwanie Ducha  
Świętego 

Cieszę się, że miałam szansę 
wziąć udział w Międzynarodo-
wym Spotkaniu Młodych. Na 
początku nie mogłam uwierzyć, 
że Wiara i Światło to ruch mię-
dzynarodowy. Uwierzyłam wte-
dy, kiedy zobaczyłam - tak jak 
św. Tomasz, który musiał dot-
knąć ran Jezusa. Podczas spo-
tkania lepiej zrozumiałam, czym 
jest Wiara i Światło. Odkryłam 
także, iż wyzwania, z którymi 
się spotykamy we wspólnotach, 
są podobne w innych krajach! 
Nade wszystko jednak nauczy-
łam się, że Wiara i Światło to 
wezwanie Ducha Świętego. 

Desrae Muroyiwa  
Zimbabwe 
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Piękny uśmiech 
 

Przebywanie z Wiarą i Światłem przez tydzień było 

jednym z najlepszych doświadczeń, jakie do tej pory 

przeżyłam. Panowała cudowna harmonia. Spotkanie 

ludzi z całego świata i to uczucie miłości, którym 

każdy darzy Wiarę i Światło, dało mi odwagę niesie-

nia tej radości, gdziekolwiek pójdę. Każdy powinien 

dostać szansę, aby poznać Wiarę i Światło i stać się 

lepszym człowiekiem. 

Spotkanie było fantastycznie przygotowane: ekipa or-

ganizacyjna zrobiła kawał dobrej roboty. Jestem prze-

konana, że to było ciężkie i męczące zadanie, ale nikt 

z nich nie dał tego po sobie poznać Wszyscy zostali-

śmy powitani serdecznie i z uśmiechem. Mogę tylko 

dziękować Bogu oraz wspólnocie Wiara i Światło 

za tę szansę, którą zostałam obdarowana. 

KAMILA MATTOS 

Brazylia 
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Nigdy więcej sama 

Kiedy zgodziłam się wziąć udział 
w tym spotkaniu, nie miałam pojęcia, 
co to dla mnie znaczy. Bałam się, 
że inne osoby mogą tutaj bardziej 
pasować. Może zrobiliby większe po-
stępy niż ja, nauczyliby się więcej, 
lepiej umieliby się dzielić, ale teraz to 
nie ma większego znaczenia. Zrozu-
miałam, że to także należy zaakcepto-
wać w niesieniu odpowiedzialności 
we wspólnocie. Wiem, że nie jestem 

sama z moimi obawami i w moim po-
wołaniu. 

Różne środowiska, problemy, powo-
dy, aby odpowiedzieć na to wezwa-
nie, ale dla każdego to jest to samo 
wezwanie. To spotkanie sprawiło, że 
moje serce jest spokojne i otwarte na 
to, co jest wokół mnie. 

Być w Wierze i Świetle, to pozwolić, 
aby serce zostało dotknięte i zmienio-
ne. Jeszcze nigdy dotąd nie czułam 
tak intensywnie, co to znaczy kochać 
bliźniego. Nie należy patrzeć na nasze 
słabości: czy te fizyczne, czy te ukryte 
w głębi serca. Należy odkrywać po-
tencjał i nasze dary - nie tylko pod-
czas tego spotkania, ale w nowych 
przyjaźniach zawieranych w codzien-
nym życiu. Po ponad miesiącu wciąż 
czuję wezwanie do dzielenia się tym 
doświadczeniem z innymi i do życia 
bliżej i bliżej, 24 godziny na dobę 
Wiarą i Światłem. Mam nadzieję, że 
za 10 lat będę w stanie powiedzieć, 
jak to spotkanie zmieniło moje życie 
dzień po dniu, jak bardzo pomogło mi 
odkryć mój cenny dar bycia człon-
kiem (mogłam tego doświadczyć oso-
biście) Wiary i Światła. Dzięki temu 
spotkaniu zrozumiałam, ale też po-
czułam, jak wielka, międzynarodowa, 
uniwersalna i hojna jest ta rodzina. 

Dziękuję. 

Sara Paiva 
Portugalia 
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Najwspanialszy dar 

Te chwile poruszyły mojego du-
cha, ponieważ cisza modlitwy wy-
maga słuchania. Odnalazłem 
w sobie coś, co nakłoniło mnie do 
zmiany obecnego sposobu bycia, 
dzięki czemu moje życie zaczęło 
rozkwitać. Każdy z nas jest ziar-
nem wybranym przez tego same-
go Boga, dlatego wszyscy jeste-
śmy częścią modlitwy. Spotkałem 
wspólnoty z całego świata, na 
przykład z Włoch. To, co przyno-
szę do swojej wspólnoty to mą-
drość. Modlimy się za tych, którzy 
nie mogli uczestniczyć w spotka-
niu. Zjednoczona rodzina nigdy 
nie zostanie pokonana. Dzięki 
Wam nauczyłem się wytrwałości 
i pozytywnego spojrzenia. Wypeł-
niliście moje serce łzami radości, 
której nie zapomnę. Będąc głębo-
ko w dole, usłyszałem Boga, który 
przemówił do mnie poprzez Was; 
jesteście najwspanialszym darem, 
jaki otrzymałem w życiu. 

Alvaro Ballester Solís 
Hiszpania 

Odnowione siły 
To spotkanie pozwoliło mi na powrót do 
mojej wspólnoty z głową pełną nowych 
informacji, poszerzoną wiedzą o rzeczach 
wcześniej znanych, a także z piosenkami 
z całego świata, których nauczyłam się od 
wielu nowych przyjaciół. To spotkanie 
umożliwiło mi zregenerowanie sił. Z bie-
giem lat obowiązki i zobowiązania stają się 
coraz bardziej wymagające, więc czasem 
potrzebujemy dni takich jak dzisiaj, żeby 
przypomnieć sobie główny cel Wiary 
i Światła, rzeczy, które powinniśmy cenić, 
oraz te, którymi nie powinniśmy się mart-

wić. 

Dojrzałam i chcę „być Wiarą i Światłem 
24 godziny na dobę.” Ważne jest też to, 
że na spotkaniu była możliwość podziele-
nia się jakże pięknymi chwilami z nowymi 
osobami, co sprawiło, że pożegnanie 
okazało się dużo trudniejsze niż się tego 
spodziewałam. Smutno mi było wracać do 
domu, jednak pewna byłam tego, że 
w moim sercu nosić będę nową rodzinę, 
której częścią już się stałam, choć jej nie 
znałam, międzynarodową rodzinę mło-

dych Wiary i Światła. 
 

MARIANA BRITO OLIVEIRA 

Portugalia  
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Ważne i wyjątkowe 

Wyjazd do Alicante to super przeżycie! 

Kiedy jedziesz gdzieś w obce miejsce 
i zastanawiasz się, jak to będzie, co cię 
tam czeka, czy dasz radę, czujesz pewien 

lęk, nachodzą cię różne obawy i… 

Nagle jesteś tam! I widzisz uśmiechnię-
tych, otwartych ludzi, chętnych do kontak-
tu, zaciekawionych, ale i trochę wystraszo-

nych tak samo jak ty. Ludzi, którzy rozu-
mieją Twoją sytuację, odczucia, ponieważ 

oni sami też się w niej znajdują. 

I nagle czujesz, jak wszystkie obawy i lęki 
znikają, a na ich miejscu pojawia się ra-
dość i ogromne zaciekawienie. Co będzie 
dalej, jakie niesamowite rzeczy wydarzą 
się następnego dnia… Ta wspaniała, 
życzliwa atmosfera, dzięki której czujesz 
się ważny i wyjątkowy, napędza cię do 

działania i udziału w tym wydarzeniu. 

Teraz już wiesz, że jesteś częścią czegoś 
wielkiego, a twoja rola nie ogranicza się 
tylko do roli biorcy, jesteś przede wszyst-
kim twórcą i to jest najlepsze! Teraz już 
wiesz, że bycie we wspólnocie to ciągła 
chęć budowania relacji z drugą osobą, 
bycia z nią i towarzyszenia sobie nawza-

jem. Wiesz, że osoby niepełnosprawne 
stanowią siłę wspólnoty. To one pomaga-
ją nam, „pełnosprawnym”, budzą w nas 
dobroć i rozwijają to, co mamy najlepsze-

go. 

Teraz już wiesz, że relacje we wspólnocie 
oparte są na towarzyszeniu i wzajemnym 
wsparciu, które nie polega na „suchym 
pomaganiu”, lecz na przeżywaniu razem 
wspaniałych chwil, bez ograniczeń. Będąc 
świadomym, iż jest się częścią czegoś tak 
wspaniałego, trzeba wziąć za to odpowie-
dzialność. To znaczy być aktywnym 
uczestnikiem wspólnoty, który nie zrzuca 
całej odpowiedzialności za wspólnotę na 
barki koordynatora wspólnoty. Rola koor-
dynatora polega na tym, iż ma on uważnie 
słuchać członków wspólnoty, dawać im 
wskazówki, które pomogą im się bardziej 
rozwinąć. Dlatego też powinien on roz-
dzielać odpowiedzialność, tak aby każdy 
mógł wnieść część siebie do wspólnoty. 
Wtedy wspólnota jest ciągle żywa, oparta 
na rozwijającej się relacji między jej człon-
kami. Koordynator wspólnoty swoją siłę 
czerpie właśnie od innych członków wspól-
noty, którzy aktywnie mu towarzyszą, dzie-
ląc z nim odpowiedzialność. Dobry lider 
nigdy nie pracuje sam. Dobry lider jest 
otwarty na pomysły innych, nigdy nie daje 

gotowych rozwiązań. 

Wniosek: W Wierze i Świetle jest się 
24 godziny na dobę!!  

MAGDA KUPPER  

Polska 
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Święte miejsce 

Dużą przyjemnością okazało się spotkanie tylu żarli-
wych, wzajemnie się szanujących młodych ludzi. 

W ciągu tygodnia doświadczyłem wspaniałych rela-
cji z ludźmi, z którymi nie byłem w stanie rozma-
wiać. Robienie min, mruganie, uśmiechy i śmiech 
stały się kluczowymi środkami komunikowania się. 

Każdego dnia były dwie sesje formacyjne oraz dwa 
spotkania modlitewne. Dzięki temu możliwy był 
zarówno intelektualny, jak i duchowy rozwój oraz 
rozeznanie. 

Ucieszyło mnie, że wiele refleksji, którymi dzielili się organizatorzy, miało 
swoje pokrycie w tym, czego nauczyłem się podczas czytania dzieł Jeana Va-
niera i Henriego Nouwena, a także podczas przebywania w L’Arche. 

W środku tygodnia przyszło mi do głowy, by rozejrzeć się dookoła sali, w któ-
rej siedziałem i uświadomiłem sobie, że wokół mnie jest ponad setka ludzi, 
którzy kochają kogoś z niepełnosprawnością. Co za święte miejsce. Bóg był 
obecny w każdym z nich. 

W mojej grupie było trzech Amerykanów, po dwie osoby z Węgier, Rumunii 
i Ukrainy oraz jedna Czeszka. Taki nieduży skład pozwolił nam na bardziej 
osobiste dzielenie się doświadczeniami z Wiary i Światła. Wdzięczny jestem 
za możliwość przeżycia tego wydarzenia. 

Tyler Wright  
USA 
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Pomimo mojej  
niepełnosprawności 

Delegacja włoska składała się z dwuna-
stu osób. Czułam się bardzo podekscy-
towana tym, że poproszono mnie 
o wzięcie udziału i zastanawiałam się, 
dlaczego zostałam wybrana. W dniu 
wyjazdu wraz z towarzyszącą mi moją 
mamą Silvaną spotkałyśmy się na lotni-
sku z Danielą, Martiną, Sarą i Federicą. 
Natychmiast nawiązałyśmy przyjaźń, 
popatrzyłyśmy na siebie i powiedziały-
śmy: OK, zaczynamy! Zanim dotarłam 
na miejsce i rozpakowałam się, miałam 
trudności z transportem, a następnie 
z sypialnią, ale na szczęście wszystkie 
problemy szybko zostały rozwiązane. 
Jednak początkowo martwiłam się 
i chciałam natychmiast wracać do do-
mu. Mama kazała mi zachować spokój 
i przespać się, powiedziała, że jestem 
w złym nastroju, ponieważ byłam zmę-
czona podróżą i że jutro zobaczę sytua-

cję w nowym świetle. 

Miała rację. Rano wydawało się, że 
problemy z poprzedniego wieczoru 
nigdy nie istniały. Potem przybyli pozo-
stali delegaci z Włoch i z innych części 
świata. Było nas mnóstwo. Byli tam 
niepełnosprawni młodzi ludzie, niektó-
rzy z rodzicem, tak jak ja z moją mamą, 
ale w większości towarzyszyli im przyja-

ciele, gotowi natychmiast pomagać, tak 
jak to się zwykle dzieje w Wierze i Świe-
tle. Nie odczuwało się między nami 
różnic, pomimo odmiennego koloru 
skóry, języka, kraju lub religii. Znala-
złam się w bardzo pięknym i barwnym 
świecie, pełnym radości i entuzjazmu. 

Każdego dnia mieliśmy tysiące zadań: 
rano, po śniadaniu, czas modlitwy 
w kaplicy, a następnie konferencja 
w audytorium, potem spacer nad mo-
rzem i odpoczynek. Następnie był 
lunch, przerwa, uczenie się piosenek 
i znowu konferencja, rekreacja, modli-
twa, kolacja, a po niej świętowanie. 
Dzień kończył się czasem wolnym, w 
którym mogliśmy lepiej poznać się na-
wzajem, próbując lokalnych produktów 
i napojów. To wszystko było bardzo 
fascynujące, nie czułam zmęczenia, 
ponieważ bardzo chciałam usłyszeć 
wszystkie piękne świadectwa i zastana-
wiałam się, co ja, w moim stanie, mogę 
zrobić. Sama potrzebuję pomocy, ale 
może jakoś zdołam pomóc innym? 
Oczywiście, mogę to uczynić, świad-
cząc innym, jak Wiara i Światło są do-
bre dla nas wszystkich. 

Odkryłam, że Wiara i Światło to powoła-
nie, którego nie można odrzucić. Wie-
czorem przed wyjazdem wszyscy byliś-
my smutni. Świętowaliśmy, ale nie cie-
szyliśmy się, ponieważ mieliśmy się 
rozstać. Spotkanie było bardzo poży-
teczne, ponieważ dało nam możliwość 
poznania się, snucia planów i rozmów 
o różnych problemach wspólnot. 
Wszystko to pozwoliło mi pogłębić moją 
wiedzę o Wierze i Świetle. 

ARIANNA GULIANO 
Włochy 
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Niesamowita energia 
 
Jestem w Wierze i Świetle od urodzenia. Podążałem za rodzicami, nie stawiając 
nigdy żadnych pytań. Zawsze podobało mi się na spotkaniach. Zawsze 
podziwiałem podejmowanie odpowiedzialności we wspólnocie przez moich 
rodziców, nie zadając sobie pytania, czy w przyszłości nadejdzie moja kolej. 

Odkryłem niesamowitą energię w tych młodych ludziach. Niezależnie od tego, 
co się mówi o problemach młodego pokolenia z podejmowaniem obowiązków, 
byłem pod wrażeniem tego, że niektórzy z nas, czasem dopiero co osiągnąwszy 
pełnoletność, już podejmują się odpowiedzialnych zadań w swojej wspólnocie 
czy prowincji. Młodzi ludzie są bardzo ważni dla Wiary i Światła, z jednej strony 
zapewniają przyszłość, ale też sprawiają, że osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną nie czują się samotne i wyobcowane. 

Po wszystkich wysłuchanych świadectwach zdałem sobie sprawę, 
że rzeczywistość naszej wspólnoty jest taka sama jak w większości innych 

wspólnot na całym świecie. Wspólnoty 
starzeją się. Jeśli nawet często jest to 
frustrujące, to patrząc z odrobiną dystansu 
myślę, że to rozsądne, że ludziom 
towarzyszą te same osoby przez całe życie  
i nie trzeba szukać odnowy za wszelką cenę. 
Każda wspólnota ma swojego ducha i to 
różnorodność się liczy, co mogliśmy 
zaobserwować na tym spotkaniu. 

Wobec liczby nowych wspólnot, które 
powstają regularnie, myślę, że przyszłość 
Ruchu nie jest zagrożona. Osobiście, jak 

wiele osób w moim wieku, nie jestem gotowy, by przyjąć odpowiedzialność w 
Wierze i Świetle póki nie mam stabilnego życia, nie wiem, gdzie będę później 
mieszkał. Jednak, częściowo za sprawą silnej motywacji, którą dało mi to 
spotkanie, jestem gotowy pomóc żyć innej wspólnocie, i - czemu nie - założyć 
nową. 

Matthieu Naullet 
Francja 
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