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 Niech Bóg pomaga nam być budowniczymi 
Pokoju. Niech dotknie serca osób, które mają 
moc podejmowania decyzji, które zakończą 
wojnę w Ukrainie i na całym świecie. Niech 
przemoc nie ma ostatniego słowa. Niech każdy 
z nas będzie budowniczym pokoju przez nasze 
słowa, nasze gesty i nasze działania.  
 

 
Ześlij Ducha Świętego, 

którego obiecałeś. 
Prosimy, niech z nas uczyni,  

w tym świecie wojen i podziałów,  
swe narzędzia jedności i pokoju.  

 
(z modlitwy Wiary i Światła) 

 
 

Raúl Izquierdo 
Koordynator międzynarodowy  

Od Redakcji 
 
 
 
 

Ukraina w naszym sercu  

W  Ukrainie zaczęła się wojna. Przed 
nami niepewny i mroczny czas, kie-
dy wydaje się, że język kul, bomb i 

zmanipulowanych wiadomości zdominował 
wszystkie próby mediacji i dialogu.  
 

 Na całym świecie w tym samym czasie toczy 
się tyle wojen.  
 

 Zjednoczmy się wszyscy w naszej modlitwie 
o Pokój. To Wam proponuję. Ni mniej, ni wię-
cej, tylko to. Módlmy się każdy w swoim domu, 
także we wspólnocie. Fizycznie obecni, online 
lub przez Whatsapp, ale módlmy się. Modlić się 
o pokój to gest prorocki i pokorny, nawet  
– wywrotowy, ponieważ chcielibyśmy, żeby 
sprawy przyjęły inny obrót i pokładamy całą 
naszą nadzieję w Tym, który pierwszy nas poko-
chał. W niektórych sytuacjach możemy zrobić 
naprawdę niewiele, ale wiemy, że Bóg kocha 
życie i chce, żeby jego córki i synowie żyli w po-
koju. Ufajmy. Miejmy nadzieję. W wielu przy-
padkach doświadczyliśmy, że Wiara i Światło 
była znakiem nadziei tam, gdzie doświadczano 
konfliktu.  
 

 W naszej Karcie możemy przeczytać: Wiara  
i Światło wierzy, że osoba słaba i z niepełno-
sprawnością może się zmienić w źródło jedno-
ści w społeczeństwie, w każdym Kościele i naro-
dzie.  
 

 W Ukrainie jest 39 wspólnot Wiary i Światła. 
Ukraina jest w naszym sercu. Jej lęk jest naszym 
lękiem, jej niepewność – naszą niepewnością, 
jej krew - naszą krwią. Kiedy jeden z braci  
w rodzinie cierpi, cierpimy wszyscy. Kiedy jeden 
z braci płacze, ofiarujemy pomocną dłoń, a na-
wet życie, jeśli to konieczne. Jednoczymy się 
także w cierpieniu wywołanym tą sytuacją ze 
wspólnotami w Rosji i krajach sąsiedzkich. 
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Ukraina w naszym sercu  

List od Oksany Lipetskiej 
Koordynatorki prowincji Wiary i Światła w Ukrainie  

 
  
 
  Do wszystkich naszych drogich Przyjaciół z międzynarodowego ruchu Wiara  
i Światło, którzy obejmują Ukrainę swoimi  sercami i modlitwami! Bardzo dzięku-
jemy za Wasze wsparcie!!! 
 Dziś rano 24.02.2022 r., niestety, żołnierze Putina przekroczyli granice Ukrainy 
i rozpoczęli ostrzeliwanie naszych miast i ludności cywilnej. Wprowadzono stan 
wojenny. Wojna się rozpoczęła. Wojska rosyjskie przeprowadzają jednoczesne 
ataki wzdłuż znacznej części granicy z Rosją i Białorusią. Siły Zbrojne Federacji 

Rosyjskiej rozpoczęły intensywny ostrzał naszych jednostek na wschodzie, ostrzeliwują i bombardują 
lotniska w miejscowościach Boryspol, Ozerne, Kulbakin, Czuhujiw, Kramatorsk, Czornobajiwka, a także 
obiekty wojskowe Sił Zbrojnych Ukrainy. W tym samym czasie ostrzał artyleryjski skierowany został na 
terytorium i miasta Ukrainy wzdłuż granicy państwowej i na granicy z Krymem. 
 Co to oznacza dla wspólnoty Wiara i Światło w Ukrainie? 
 Większość ukraińskich wspólnot Wiary i Światła znajduje się na zachodzie Ukrainy. To jest obszar, 
który jest daleko od linii frontu. Martwią nas jednak dwie wspólnoty w Kijowie (stolicy naszego kraju). 
 Teraz rosyjskie wojska próbują wedrzeć się do Kijowa, atakując okolice Kijowa.   
 Martwimy się o wszystkich Ukraińców, naszych bliskich, naszych przyjaciół z tamtych regionów.  
Jesteśmy zaniepokojeni losem całej Ukrainy. Nie ma usprawiedliwienia dla tego, co się dzieje. Staramy 
się zachować spokój i rozsądek. Przygotowujemy się, aby móc sobie nawzajem pomagać w potrzebie. 
 Nasza siła tkwi w jedności. 
 W naszych modlitwach wspominamy nasze siostry i braci z rosyjskiej Wiary i Światła. Wiemy, że nie 
aprobują działań swojego prezydenta i nie popierają agresji na Ukrainę. Wojna jest dla wszystkich wiel-
kim bólem i rozpaczą. Prosimy naszą międzynarodową rodzinę, aby nadal modliła się o pokój w Ukrainie 
i powstrzymanie rosyjskiej agresji. 
 Każdego dnia będziemy starać się modlić o pokój z członkami naszych wspólnot na Zoomie. Mamy 
ograniczony dostęp logowań do Zooma, a czas spotkań będzie się różnić. Nie możemy powiedzieć na 
pewno, ale postaramy się dać szansę tym z Was, którzy chcą do nas dołączyć. Będziemy modlić się po 
ukraińsku. Więc jeśli dołączysz do nas, to będzie  wspaniale, ale jeśli nie, ufamy w Twoje dobre intencje  
i wsparcie. Zachęcamy do modlitwy w swojej wspólnocie. Naprawdę polegamy na Bożym miłosierdziu. 
 Dziękuję za Twój modlitewny udział. Potrzebujemy się nawzajem! 
 

   
 24 lutego, 2022 r. 
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 Każdego wieczoru, od początku rosyjskiej in-
wazji na Ukrainę, ukraińskie wspólnoty Wiary  
i Światła proponują, aby inne wspólnoty z nasze-
go międzynarodowego ruchu modliły się o pokój. 
Wśród nich są także członkowie wspólnot rosyj-
skich. 
 Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę 
ukraińskie wspólnoty Wiary i Światła gromadzą 
się za pośrednictwem wideo co wieczór, aby mo-
dlić się o zakończenie wojny. Bardzo szybko przy-
jaciele tego chrześcijańskiego ruchu, obecnego  
w 86 krajach na całym świecie i skupiającego oso-
by niepełnosprawne intelektualnie, ich rodziny  
i przyjaciół, zapragnęli wziąć w tym udział. „A po-
nieważ Wiara i Światło jest ruchem międzynaro-
dowym, a my przyjaźnimy się ze wspólnotami 
rosyjskimi, one również włączyły się w ten co-
dzienny czas modlitwy za pośrednictwem wideo” 
– powiedziała we wtorek, 1 marca 2022 r., Uliana 
Roj, Ukrainka, od 20 lat należąca do Wiary i Świa-
tła. Dołączają do nich także Litwini, Polacy, Kana-
dyjczycy, Amerykanie, Włosi, Czesi i Słowacy. 
 Manca Kastelic daje świadectwo. Jest Słowen-
ką, należącą do L'Arche, która brała udział w jed-
nym z takich czuwań modlitewnych: „To było bo-
lesne, piękne, momentami surrealistyczne… Nie-
którzy Ukraińcy musieli opuścić miejsce modlitwy 
z powodu trwających alarmów lotniczych. Wśród 

Ukraina w naszym sercu, czuwania modlitewne  

nich tłumacz. Wtem wkroczyła jakaś kobieta  
z Moskwy, by go zastąpić i tłumaczyła dla nas na 
angielski…” 
 Ten link umożliwia braterski czas modlitwy 
między Rosjanami i Ukraińcami, nawet jeśli jest 
on bardzo kruchy. Uliana Roj, była wicekoordyna-
torka naszego Ruchu na Ukrainie, podkreśla: „To 
nie jest wspólna modlitwa z Rosjanami. To może 
wydawać się wam niedorzeczne i naiwne, ale od 
kilku dni w wiadomościach oglądamy naszych 
poległych na wojnie i po prostu nie mamy ducho-
wej siły, by powiedzieć, że organizujemy coś z Ro-
sjanami…” 
 Ukrainka, która brała udział w rekolekcjach 
zorganizowanych z inicjatywy Jeana Vaniera  
w 2017 r. przez l'Arche w Trosly-Breuil w Oise  
w celu zbliżenia wspólnot rosyjskich i ukraińskich 
w temacie pokoju, chce zachować nadzieję. „Być 
może kiedyś, kiedy wojna się skończy, będziemy 
brać udział we wspólnych modlitwach, ale dziś to 
raczej do naszej modlitwy przyłączają się Rosja-
nie”. 
 

 
 Guillemette de Préval 

ombresetlumiere.fr – 1 marca 2022 r. 
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Ukraina w naszym sercu  
Narodziny Wiary i Światła w Ukrainie  

 Urodzona w Kanadzie córka ukraińskich emi-
grantów Zenia Kuszpeta (Kushpeta) dorastała  
w Toronto w diasporze, w której zawsze marzono 
o wolnej Ukrainie. Mając duszę artystki, Zenia na 
początku lat osiemdziesiątych rozpoczęła karierę 
muzyczną. Jako nauczycielka i występująca z kon-
certami pianistka sprawiała wrażenie osoby speł-
nionej. W rzeczywistości wciąż poszukiwała ziemi, 
na której znalazłaby sens życia. Rozważała wyjazd 
gdzieś daleko w ramach międzynarodowego sto-
warzyszenia, ale na rok trafiła do wspólnoty L’Ar-
che w Daybreak koło Toronto. Spotkanie  
z Rosie radykalnie odmieniło jej życie. Rosie znala-
zła się w L’Arche po kilku latach spędzonych  
w placówce opiekuńczej. Najczęściej tkwiła tam  
w małym łóżku osłoniętym moskitierą w miejscu 
służącym jednocześnie za sypialnię i pokój dzien-
ny, które dzieliła z tuzinem innych dzieci. Nie mó-
wiła, nie chodziła, nie potrafiła samodzielnie jeść  
i nie przestawała krzyczeć z bólu. 
 Widząc ją pewnego dnia w ogrodzie, Zenia 
usiadła obok Rosie, która zdawała się przebywać 
w swoim świecie, niezdolna do nawiązania kon-
taktu. Między dziewczynami powoli tworzyła się 
więź i Zenia odkryła odwagę, z jaką Rosie znosiła 
cierpienie. Była głęboko poruszona autentyczno-
ścią i wewnętrzną wolnością dziewczyny. Zostały 
przyjaciółkami. Rosie stała się przyczyną wielolet-
niego zaangażowania Zeni w L’Arche. 
 W 1991 roku, po upadku Związku Radzieckie-
go, Ukraina stała się niepodległym państwem. 
Zenia mogła po raz pierwszy udać się do kraju 
swojego pochodzenia, aby wziąć udział w jego 
odbudowie po wiekach podporządkowania i po-
nad siedemdziesięciu latach reżimu komunistycz-
nego. Po przybyciu do Lwowa Zenia była wstrzą-
śnięta i strapiona, gdy zobaczyła, w jak opłakanej 
sytuacji znajdowali się mieszkańcy, zwłaszcza zaś 
osoby z upośledzeniem. Warunki życia w szpita-
lach psychiatrycznych i ośrodkach były fatalne lub 
wręcz tragiczne. Zenia od razu zdała sobie sprawę,  
że odnalazła swoje miejsce na ziemi, że została 
powołana do dzielenia się z Ukraińcami tym 
wszystkim, czego nauczyła się od Rosie podczas 
lat spędzonych w L’Arche. Nie miało dla niej zna-
czenia, że odtąd przyszło jej żyć w sytuacji mate-
rialnej graniczącej z nędzą. W taki oto sposób  
w styczniu 1992 roku została „oddelegowana” 

przez L’Arche z kanadyjskiego Daybreak, by  
założyć pierwsze wspólnoty Wiary i Światła na 
Ukrainie. 
 Pierwsze lata obfitowały w wyzwania. Osoby  
z upośledzeniem, spychane na sam dół drabiny 
społecznej, były wzgardzone, ignorowane, odrzu-
cane. Aby można było żyć we wspólnocie, należa-
ło nauczyć się ufać innym, żyć bez strachu, podej-
mować się odpowiedzialności… 
 Wraz z grupą młodych Zenia zaczęła odwie-
dzać kolejne rodziny. Pierwsza była rodzina My-
rona, młodego dwudziestopięcioletniego męż-
czyzny, który praktycznie nie mówił, unikając 
spojrzenia w oczy komukolwiek. Tak często wy-
śmiewano się z niego! Jego rodzina została za-
proszona wraz z kilkoma innymi na pierwsze spo-
tkanie Wiary i Światła w parafii. Ludzie ci  
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nie mogli uwierzyć, że ktoś okazał im zaintereso-
wanie. We wspólnocie Myron zaczął się uśmie-
chać, odprężył się i znalazł przyjaciół. Dzielił z nimi 
zamiłowanie do muzyki i tańca. Jego prostota, 
szczerość, wielkie serce przyciągały każdego, kto 
się z nim zetknął. 
 Wiara i Światło na Ukrainie rozwijała się stop-
niowo. Dzisiaj liczy około trzydziestu wspólnot  
w ponad czternastu miastach. Wiara i Światło 
przygotowała grunt pod inne inicjatywy. W 1993 
roku Zeni udało się stworzyć specjalistyczne cen-
trum dla dzieci. W 2001 roku w łonie Ukraińskiego 
Uniwersytetu Katolickiego uruchomiła małą ko-
mórkę Chrześcijańskiego Biura dla Osób Niepełno-
sprawnych (L’OCH), aby promować w społeczeń-
stwie nowe spojrzenie na osoby niepełnosprawne 
i kierować pięcioma warsztatami dla dorosłych  
z upośledzeniem umysłowym. W 2008 roku na 
bazie tych warsztatów powstała pierwsza wspól-
nota L‘Arche na Ukrainie.  
 Gdy w 2007 roku zostałam zaproszona do tego 
kraju na dwudziestopięciolecie ruchu, byłam zdu-
miona żywotnością wspólnot Wiary i Światła.  
Nigdy nie widziałam tylu młodych ludzi, tak dyna-
micznych i tak bliskich osobom z upośledzeniem, 
zaskoczonych rodziców, z radością dostrzegają-
cych nowe zdolności dzieci, rozbudzone przez 
obecność wszystkich tych przyjaciół. Niesamowita 
radość. Wszystko wydawało się dobre, dania  
z ziemniakami, burakami, kapusta i wielkie sześć-
dziesięcioosobowe sypialnie. Spędziliśmy cztery 
dni w dawnym obozie wojskowym pod Lwowem, 
w wielkim lesie. Oficer, ojciec dziecka z upośledze-
niem, oddał nam go do dyspozycji wraz z całym 
personelem odpowiedzialnym za infrastrukturę. 
Pozwalający odkryć niezwykłe talenty wielki spek-
takl zebrał pięciuset uczestników, podzielonych na 
trzy korpusy wojsk. Zamiast lotniskowców, łodzi 
podwodnych czy czołgów każdy korpus zaprezen-
tował swe sztandary: miłość, pokój, radość. Proro-
cy nowego świata, nasi bracia i siostry z upośle-
dzeniem, radowali się. „Wtedy swe miecze prze-
kują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy.  
Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie 
będą się więcej zaprawiać do wojny”. 
 
 
Marie-Hélène Mathieu 
„Nigdy więcej sami. Przygoda Wiary i Światła” 
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Relacja z prowincji „Jezus, Światło Andów” 

W  ramach kontynuacji 
naszego dorocznego 
programu i w odpo-

wiedzi na wezwanie Międzyna-
rodowej Wiary i Światła, aby 
poświęcić więcej uwagi naszym 
młodym przyjaciołom, obecnym 
i przyszłym, z prowincji „Jezus, 
Światło Andów”, długo wyczeki-
wane spotkanie młodych doszło 
do skutku 25 września 2021 ro-
ku. Przygotowanie tego spotka-
nia powierzyłem grupie młodych 
osób (oczywiście z moim wspar-
ciem). Wśród nich znalazło się 
dwoje młodych przyjaciół, którzy 
brali udział w międzynarodo-
wych spotkaniach młodych: Eri-
ka Roxana Gonzales Vergara 
(Guardamar 2017) i Luz Marisol 
Rojas Guepud (Itabirito, Brazylia 
2019). Zespół zadaniowy tworzy-
li również Fredy Rizald Zeballos 
Cueva i Ysabel Milagros Pania-
gua Acuña ze wspólnoty „Św. 
Marcin de Porrès”.  
 
 Celem spotkania było przed-
stawienie Wiary i Światła  
nowym młodym osobom 
(dzielenie się otrzymanym skar-
bem), odnowienie zaangażowa-
nia młodych ludzi, którzy już bio-
rą udział w spotkaniach oraz 
pogłębienie relacji przyjaźni po-
między młodymi z różnych 
wspólnot oraz osobami z niepeł-

nosprawnością intelektualną. 
„Chodźcie, a zobaczycie” to 
zaproszenie Jezusa skierowane 
do młodych osób, aby odkryli 
w sobie powołanie do życia  
w Wierze i Świetle.  
 

 Z samego rana młodzi przyja-
ciele i osoby z niepełnosprawno-
ścią intelektualną spotkały się na 
platformie internetowej Zoom. 
Na początku przywitałem 
wszystkich, a nasz drogi anioł, 

25 WRZEŚNIA 2021 ROKU 46 MŁODYCH PRZYJACIÓŁ Z PROWINCJI „JEZUS, ŚWIATŁO ANDÓW” (CHILE, 
KOLUMBIA, EKWADOR I PERU) WZIĘŁO UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYM SPOTKANIU MŁODYCH. 

„Chodźcie, a zobaczycie” 
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Ángel David Fiestas Rosas, przy-
jaciel z niepełnosprawnością,  
podzielił się swoim doświadcze-
niem z Guardamar. 
 
 Następnie przedstawicielka 
młodych przyjaciół Ysabel Pania-
gua i młoda osoba z niepełno-
sprawnością Gustavo Martel  
w pięknej modlitwie podzięko-
wali za dar przyjaźni oraz wspo-
mnieli o ograniczeniach, na jakie 
napotykamy na naszej drodze. 
Po kilku piosenkach oraz grze na 
przełamanie lodów Erika przed-
stawiła Wiarę i Światło oraz ży-
cie wspólnotowe. Prezentacji 
towarzyszyło jej osobiste świa-
dectwo  jako siostry osoby z nie-
pełnosprawnością. 
 
 Fredy przedstawił temat roz-
ważania „Osoba z niepełno-
sprawnością przemienia nas” 
oraz w osobistym świadectwie 
pokazał,  jak ta przemiana doko-
nuje się we wspólnocie. Potem 
uczestnicy zostali zaproszeni do 
grupek dzielenia w małych po-
kojach na platformie Zoom, aby 
tam wspólnie oddać się rozwa-
żaniom. Osoby z niepełnospraw-
nością brały w tym czasie udział 
w grach i pantomimach, które 
pomogły pokazać ich sponta-
niczność i wyrazić radość z bycia 
we wspólnocie. Po czasie dziele-
nia spotkaliśmy się, aby posłu-
chać świadectw o przemianie, 
jaka dokonuje się w Wierze  
i Świetle. 

 
 Spotkanie zakończyło się 
świętowaniem, podczas które-
go wszyscy wspólnie tańczyli-
śmy i cieszyliśmy się z przyjaźni 
odkrytych w Wierze i Świetle.  
 
 
  

Guillermo Rivero Palomino 
Koordynator prowincji  

 

Wspólnoty prowincji: 
 

• Chile: 4 
• Kolumbia: 1 
• Ekwador: 1 
• Peru : 12 
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Niedziela 19 września 
  Przyszła kolej na dwie wspól-
noty z Mediolanu: „St Joseph of 
the Peace” i „Milan Centre”. Te 
dwie wspólnoty, wraz z księ-
dzem Mauro, spotkały się  
w parafii. Modlili się, medyto-
wali i śpiewali. Każdy uczestnik 
otrzymał małą tekturową łó-
deczkę zawierającą świeczkę, 
która po zapaleniu rozświetlała 
oczy i rozgrzewała serce każdej 
osoby. Prowadziło nas motto: 
„Idź, jestem z tobą”. Były też 
świadectwa, w tym moje: Moje 
spotkanie z Wiarą i Światłem 
było i jest pełną znaków drogą 
w moim życiu. Jednym z aspek-
tów, który zawsze mnie zadzi-
wiał i którego doświadczam, jest 
lojalność w przyjaźni, cecha, 
która w dzisiejszym świecie jest 
coraz rzadsza. Innym aspektem 
jest to, że kiedy jesteśmy razem 
wśród przyjaciół „wszystko jest 
w porządku”. Nie widzimy róż-
nic; nie wstydzimy się zacho-
wań, które czasami są dziwne. 
Dla mojej rodziny Wiara i Świa-
tło były sposobem na wyjście  
z izolacji i cierpienia, ponieważ 
jest to miejsce, w którym może-
my przeżywać czas dzielenia się. 
Ponadto mój syn Francesco ob-
chodził w tym roku swoje 50 
urodziny, tak jak Wiara i Świa-
tło! Może to tylko zbieg okolicz-
ności, ale może Bóg chciał, żeby 
razem poszli naprzód?  

Elisa Sturlese 

Dzielnica Gratosoglio  
w Mediolanie 
26 września 
 Spotkaliśmy się w kościele 
św. Barnaby w Gratosoglio, 
było 100 osób (oczywiście  
w maskach!). Przeżywaliśmy tę 
uroczystość z radością, że mo-
żemy się wszyscy razem spo-
tkać. Potem opowiedzieliśmy 
historię Wiary i Światła i za-
śpiewaliśmy… Jedna rodzina 
złożyła świadectwo, jak ważna 
jest dla nich Wiara i Światło  
i jak Matthieu uwielbia przy-
chodzić na spotkania wraz  
z całą swoją rodziną, ponieważ 
czują się tutaj jak w domu. Po-
tem spotkaliśmy się, żeby coś 
zjeść i porozmawiać, wszyscy 
szczęśliwi, że znów możemy się 
zobaczyć po dwóch latach pan-
demii. Radość była tak wielka, 
że nawet deszcz nie był w sta-
nie powstrzymać nas od świę-
towania i wysłania naszych 
łódeczkowych świeczników na 
rzekę.  

Nora Buccheri 
   

Veneto, 17-25 października 
 W końcu łódź przepłynęła 
przez prowincję „River of Pea-
ce” i dotarła do Veneto!  
W pierwszym etapie, 17 paź-
dziernika, przyszła kolej na 
wspólnotę „Rays of Sunshi-
ne” („Promyki słońca”) z Conse-
lve, aby uczcić 50 urodziny Wia-
ry i Światła. Wielką radością 
była dla nas możliwość ponow-
nego spotkania, wspólnego 
świętowania, modlitwy i dzięk-
czynienia za to, że tak daleko 
zaszliśmy. Usłyszeliśmy także 
historię narodzin naszego Ru-
chu i świadectwa o darze Wiary 
i Światła w naszym życiu. Wiara 
i Światło to skarb przyjaźni, to 
miejsce, w którym każdy z nas 

 Na rzece pokoju… 

Relacja z prowincji „River of Peace” („Rzeka pokoju”)  

ABY ŚWIĘTOWAĆ 50-LECIE WIARY I ŚWIATŁA, PROWINCJA „RIVER OF PEACE” (PÓŁNOCNE WŁOCHY  
I GALIA) ZORGANIZOWAŁA PIELGRZYMKĘ DLA WSZYSTKICH WSPÓLNOT OD PIEMONTU DO GALII. 
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czuje się mile widziany i kochany 
za to, kim jest. 
 Podczas drugiego etapu,  
25 października, mała grupa  
z Conselve udała się do Chioggii, 
do Sanktuarium Matki Bożej 
Narodzenia, gdzie powierzyliśmy 
Maryi łódź  prowincji „River of 
Peace”. Jej podróż we Włoszech 
dobiegła końca. Łódź wypływa-
jąca ze źródeł Padu dotarła do 
morza, gdzie rozpoczyna się no-
wa podróż w kierunku naszych 
przyjaciół ze wspólnot z Galii!!! 
 

 LUCIE FANTE 

 



12 

 

 Wszystko zaczęło się w nie-
dzielę rano o godzinie 9.00 Eu-
charystią z Braćmi Św. Jana.  
Po Mszy był mały posiłek zorga-
nizowany w holu klasztoru Beta-
nia. 
 

Potem mieliśmy czas powitania 
i poznawania się. Umieszczali-
śmy karteczki z imionami na 
naszych ubraniach. 
 

 Przedstawiliśmy ruch Wiara  
i Światło oraz wyjaśniliśmy, 
czym on jest dla wszystkich 
uczestników. 

Relacja z Wybrzeża Kości Słoniowej  

 Narodziny w Abidżan 

 
Następnie był czas dzielenia się 
związany z tematyką miesiąca. 
Zorganizowaliśmy też sztafetę. 
 
 

 

W 1998 ROKU, Z INICJATYWY LIDERA L’ARCHE Z BOUAKÉ, W ABIDŻANIE NARODZIŁA SIĘ MA-
ŁA WSPÓLNOTA WIARY I ŚWIATŁA. KRYZYS Z 2002 ROKU SPOWODOWAŁ NIESTETY ROZPAD 
TEJ WSPÓLNOTY. OD POCZĄTKU LIPCA CLOTILDE KPA, MAMA NIEPEŁNOSPRAWNEJ LILYI, 
CIĘŻKO PRACOWAŁA NAD STWORZENIEM NOWEJ. UDAŁO SIĘ. WSPÓLNOTA POWSTAŁA  
7 LISTOPADA. OKOŁO TRZYDZIEŚCI OSÓB, W TYM SZEŚĆ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
INTELEKTUALNĄ I KAPELAN, SPOTKAŁO SIĘ W POMIESZCZENIACH WSPÓLNOTY ŚW. JANA. 

La nouvelle équipe provinciale 

Po powrocie do sali konferen-
cyjnej obejrzeliśmy pantomimę 
dotyczącą Słowa miesiąca, 
przedstawioną przez dzieci. 

 
Spotkanie zakończyliśmy modli-
twą i zaplanowaliśmy kolejne! 

Ojciec Thibault i Clotilde 

Brat Valentin David  
jako sędzia 
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W  1983 roku Izaak 
Martínez Chuquiza-
na, obecnie biskup, 

rozpoczął swoją drogę z Wiarą  
i Światłem jako kapelan pierw-
szej wspólnoty w Peru „Our La-
dy of Lourdes” („Matka Boża  
z Lourdes”). Od tej pory jego 
obecność, towarzyszenie, kar-
mienie nas Słowem Bożym oraz 
umacniające rozmowy na temat 
duchowości Wiary i Światła 
przynoszą owoce. 
 
 Biskup Izaak od zawsze po-
dejmował wiele działań (zob. 
Żagle na maszt!, numer 50). 
Wszyscy bardzo go kochają za 
oddaną i lojalną służbę oraz 
wielkie serce, które wkłada we 
wszystko, co robi. 
 
 W 2009 roku został Kapela-
nem Międzynarodowym Wiary  
i Światła. Przez 10 lat jego obec-
ność przejawiała się w: przesła-
niach, towarzyszeniu wspólno-
tom na całym świecie, wezwa-
niach do ponownego przeżycia 
naszej historii oraz do życia 
wiernego naszej tożsamości  
i misji. 
 
 23 października 2021 roku 
ogłoszono, że został on miano-
wany przez papieża Franciszka 
biskupem diecezji Cajamarca, 
obszaru w północnej części Pe-
ru. Wszystkie wspólnoty święto-
wały to wydarzenie. Skakaliśmy 
z radości, mimo że prowincja 
„Jezus, Światło Andów” traciła 
go jako swojego kapelana. Kape-
lana, który nam towarzyszył, 

wzmacniał nas i sprawił, że 
wspólnoty się rozrosły.  
 
 Jego nominacja była powo-
dem do radości dla Peruwiań-
czyków, ponieważ wiemy, że 
jest on blisko wszystkich nie-
pełnosprawnych osób. Alina, 
młoda dziewczyna, powiedzia-
ła: „Wiara i Światło ma swoje-
go biskupa!” 
 
 Nadszedł długo wyczekiwa-
ny dzień: 7 grudnia, dzień świę-
ceń biskupich ojca Izaaka. Byli-
śmy poruszeni, widząc go z pa-
storałem w ręku, w otoczeniu 
rodziny, biskupa, zaprzyjaźnio-
nych kapłanów i naszych nie-
pełnosprawnych przyjaciół, 
którzy szli na przedzie procesji. 
W domach śledziliśmy tę uro-
czystą ceremonię. Najwięcej 
emocji odczuliśmy, kiedy  
w kazaniu zadedykował swoją 
służbę osobom niepełnospraw-
nym, prosząc o szacunek dla 
ich życia: „Zostałem powołany, 
aby nieść tę samą misję, co 
Jezus i apostołowie”.  

 W swoim przesłaniu nun-
cjusz apostolski w Peru, Nicola 
Grasoli, wymienił cechy biskupa 
Izaaka: pokorę, prostotę, wier-
ność, poświęcenie służbie oraz 
oddanie osobom odrzuconym  
i zapomnianym. Dodał, że Oj-
ciec Święty szukał właśnie takie-
go biskupa i że od dwóch lat 
śledził jego misję. Nasze serca 
poruszyły słowa, w których pod-
kreślił posługę ojca Izaaka  
w Wierze i Świetle jako Kapela-
na Międzynarodowego. 
 
 W herbie biskupa Izaaka 
widnieje wizerunek Matki Bo-
żej, której jest szczególnie od-
dany, a w lewym dolnym rogu 
znajduje się logo Wiary i Światła 
– znak głębokiej miłości, jaką 
darzy wiaroświetlaną rodzinę. 
 
 Bez wątpienia biskup Izaak 
pomoże powołać do życia nowe 
wspólnoty w diecezji (nawiązał 
już kontakt z dwiema parafiami) 
w myśl swojego zawołania  
biskupiego: „To dążenie niech 
was ożywia; ono też było  
w Chrystusie” (Flp 2,5). 
 
 Wspólnoty Wiary i Światła 
modlą się w intencji biskupa 
Izaaka o Boże błogosławień-
stwo oraz o światło na drodze 
pasterza diecezji. 
 

  

Elvira Gomero 
Wicekoordynator międzynarodowy 

 Święto! 

Relacja z Peru  
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Relacja z Cypru  

 Cypr wita Franciszka 

 

świadectw czterech młodych 
migrantów wyraził swoje wzru-
szenie, podobne do wzruszenia 
Jezusa, gdy zawołał: „Dziękuję Ci 
Ojcze, Panie nieba i ziemi, że 
zakryłeś te rzeczy przed mądry-
mi i roztropnymi, a objawiłeś je 
prostaczkom” (Mt 11,25). 
 
  „Ja też oddaję chwałę Ojcu 
niebieskiemu za to, co dzieje się 
dzisiaj, tutaj: Bóg objawia ma-
luczkim swoje Królestwo: Króle-
stwo miłości, sprawiedliwości  
i pokoju”. Dodał, że lepiej rozu-
miemy całą proroczą moc słów 
Boga, który za pośrednictwem 
św. Pawła apostoła powiedział: 
„nie jesteście już obcymi i przy-
chodniami, ale jesteście współo-
bywatelami świętych i domow-
nikami Boga” (Ef 2,19). 
   
 Papież Franciszek zakończył 
swoje przemówienie apelem  

M otto tej wizyty apo-
stolskiej: 
„Umacniajcie się 

nawzajem w wierze” nawiązuje 
do Barnaby „syna pociesze-
nia” (Dz 4, 36) i wskazuje na 
znaczenie wzajemnego pocie-
szania się i zachęty, podstawo-
wych wymiarów dialogu, spo-
tkania i powitania, które są naji-
stotniejszymi cechami życia  
i historii wyspy. 
  
 Papież Franciszek przybył na 
Cypr jako „pielgrzym”, podąża-
jąc śladami pierwszych wielkich 
misjonarzy, w szczególności 
świętego Pawła, Barnaby i Mar-
ka. „To, co pierwsi chrześcijanie 
przekazali światu dzięki łagod-
nej mocy Ducha, było bezprece-
densowym przesłaniem piękna. 
Kraj ten odziedziczył szczególną 
odpowiedzialność w tym wzglę-
dzie, a mianowicie bycie posłań-

cem piękna wśród kontynen-
tów. Cypr emanuje naturalnym 
pięknem, które należy chronić  
i zachować. Powiedziałbym na-
wet, że ta wyspa jest cenną per-
łą w sercu Morza Śródziemne-
go” – podkreślił papież. 
 
 W homilii Ojciec Święty sko-
mentował uzdrowienie dwóch 
niewidomych (Mt 9,27-31). Po-
wiedział, że podobnie jak dwaj 
niewidomi, my również jeste-
śmy wędrowcami, często pogrą-
żonymi w ciemności. Zachęcił 
nas, abyśmy dali Jezusowi moż-
liwość uzdrowienia naszych 
serc, wspólnego niesienia na-
szych ran, radosnego głoszenia 
Ewangelii! 
 
 W piątek, 3 grudnia, papież 
spotkał się z migrantami pod-
czas uroczystości ekumenicznej. 
Ojciec Święty po wysłuchaniu 

WIARA I ŚWIATŁO NA CYPRZE PRZEŻYŁA CHWILE RADOŚCI I DOZNAŃ PODCZAS WIZYTY PAPIEŻA 
FRANCISZKA W DNIACH OD 2 DO 4 GRUDNIA 2021 R. CZŁONKOWIE WSPÓLNOT MIELI OKAZJĘ MO-
DLIĆ SIĘ RAZEM Z OJCEM ŚWIĘTYM PODCZAS MSZY ŚW. NA STADIONIE W NIKOZJI, A TAKŻE   
W TRAKCIE SPOTKANIA Z DUCHOWIEŃSTWEM ORAZ PRZEDSTAWICIELAMI RUCHÓW I STOWARZY-
SZEŃ KOŚCIELNYCH NA CYPRZE. 
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o przezwyciężenie obojętności  
w obliczu cierpienia migrantów. 
 
  DZIĘKUJĘ, Ojcze Święty, za tę 
apostolską podróż na peryferia 
śródziemnomorskie! 
 

Georges Moussas 

 
Wiara i Światło została za-
proszona do wzięcia udziału 
w spotkaniu papieża Fran-
ciszka z księżmi, zakonnica-
mi, zakonnikami, katechi-
stami, stowarzyszeniami i 
ruchami w czwartek, 2 grud-
nia. Nasz Ruch reprezento-
wał Marios Hadjirousos, 
koordynator prowincji. 

W piątek, 3 grudnia, 

wspólnoty „Our Lady of the 

Graces” („Matka Boża 

Łaskawa”) i „Saint 

Charbel” („Św. Szarbel”) 

zebrały się wokół dużego 

znaku witającego papieża na 

Cyprze i wzięły udział w 

Mszy św. pod 

przewodnictwem Ojca 

Świętego na stadionie w 

Nikozji. Co za okazja i 

błogosławieństwo dla tych, 

którzy mogli tam być w tych 

czasach pandemii! 

Przed wizytą członkowie 
naszych wspólnot rozpoczęli 
przygotowania do niej: 
tłumaczenie różnych 
dokumentów na język grecki, 
przygotowywanie broszur, 
rozsyłanie zaproszeń, próby 
pieśni dla członków chóru. 
Małe czyny wykonywane z 
wielkim entuzjazmem, które 
pozwoliły nam przygotować 
się duchowo do tego 
wielkiego wydarzenia. 

Na telebimie Joséphine Yamaki (wchodząca w skład Rady 
Zarządzającej) podczas Mszy na stadionie w Nikozji.  
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Odnowienie! 

Relacja z Bliskiego Wschodu  

K ilka tygodni temu do-
świadczyłem czegoś no-
wego. Czegoś bardzo 

ludzkiego... To duch odnowy  
w prowincjach Wiary i Światła 
na Bliskim Wschodzie. I poczu-
łem słowa Jezusa: Uczyniłem dla 
ciebie wszystko nowe. 
 Niektórzy mogą pomyśleć, że 
zmieniamy grupę ludzi, którzy 
niosą odpowiedzialność za in-
nych... 
 W rzeczywistości ci ludzie 
uczynili nas bardziej ludzkimi. 
 Tak jak przy każdej odnowie, 
odczuwałem ból, ponieważ trud-
no było mi opuścić moją starą 
grupę… Ale w bólu rodzi się ży-
cie i przychodzi rozwój. 
 Na Bliskim Wschodzie świę-
towaliśmy cztery zgromadzenia 
prowincji, a ja uczestniczyłem  
w każdym z nich. W prowincji 
Północny Egipt i Sudan koordy-
natorem został  Ashraf Zakhary, 
a wraz z nim powołano nową 
Radę. Z kolei Magdy Fawaz zo-
stał wybrany na  koordynatora 
prowincji Egipt Centralny 
(Minya) i również ustanowiono 
nową Radę. W Północnym Liba-
nie, w prowincji „ILA Trinity”, 
wybrany został Jean Kassis. 
 Jeśli chodzi o Południowy 
Liban i Jordanię, to wybrano pa-
rę - Bashira i jego żonę Mary. 
Dziękuję wszystkim, którzy po-
wiedzieli TAK Jezusowi. 
 Dziękuję Ci Jezu, który dałeś 
nam ducha odnowy. 
 

Amgad Edward 
Wicekoordynator 
międzynarodowy 

 

Amgad i Ashrad 

Magdy Fawaz 

Antoinette, Amgad i Jean 

Mary i Bashir 

Chcielibyśmy gorąco podziękować poprzednim koordynatorom  
i radom: 
 
• Północny Egipt i Sudan: Sarwat Radi 
• Egipt Centralny: Sahar Rephat 
• Północny Liban: Antoinette Makhoul 
• Południowy Liban: Micheline Imad 
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Świadectwo  

Wiara w dobrą nowinę  

S tyczeń ledwo się zaczął, a my już nie ma-
my energii. Szkoły są zamknięte, w apte-
ce kolejki, bardzo brakuje domowej po-

mocy dla Paula, plany są niepewne. Składamy 
sobie życzenia „szczęśliwego nowego roku”  
z cynizmem i ironią. Tak jak wszystkich dobija 
mnie ta presja. Uwidoczniła się nasza kru-
chość. Czasem mnie to martwi. Co stanie się  
z najbardziej bezbronnymi członkami społe-
czeństwa, które się załamuje? 
 Gdyby nie motywacja ze strony moich na-
stolatków, w niedzielne popołudnie została-
bym w ciepłym domu, jednak oni chcieli spo-
tkać się z wiaroświetlanymi przyjaciółmi. Więc 
dałam się ponieść odwadze naszej wspólnoty, 
fantazji naszego kapelana grającego mędrca  
w okularach przeciwsłonecznych, śmiechowi  
i zabawnym rozważaniom naszych wspania-
łych młodych przyjaciół pełnych planów. Był to 
piękny w swojej prostocie i szczęśliwy czas. 
Byliśmy zachwyceni z powodu Marie, zatrud-
nionej w „Café Joyeux”, także z powodu Guil-
laume’a, który nas odwiedził, z powodu naro-
dzin, zaręczyn; z powodu wspaniale przygoto-
wanych przez Louis-Sorin urodzin. Rozmawia-
liśmy nawet o naszej planowanej w tym roku 
pielgrzymce do Lourdes, z przedstawieniem, 
oszałamiającą sztuką i elementami szaleństwa, 
które są tak charakterystyczne dla naszych 
spotkań.  
 Stojąc twarzą w twarz z niepokojem i stra-
chem przed niepełnosprawnością zakładamy 
istnienie dobrej nowiny. To kwestionuje cały 
świat. To wykracza poza świat. Nasze trudno-
ści i nasze słabości są bardzo prawdziwe i wi-
doczne, jednak nasza ufność i nadzieja w Bogu 

podtrzymuje nas. Czy nie tego świat dziś po-
trzebuje? 
 Do tych wszystkich, którzy są niespokojni, 
osłabieni lub przygnębieni obecną sytuacją, 
my, którzy też tego doświadczyliśmy, mówi-
my: miejmy odwagę przyjąć dobrą nowinę  
od Boga, który jest blisko nas, który nie opusz-
cza nas, kiedy pojawiają się trudności. Zatem  
z całego serca życzę Wam, drodzy przyjaciele, 
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!  
 

Marie-Amélie Saunier 
Ombres et Lumiére (magazyn „Cienie i Światło”),  

11 stycznia 2022 r. 
  

MARIE-AMÉLIE SAUNIER MIESZKA W LYONIE (FRANCJA). JEST MATKĄ CZWÓRKI DZIE-
CI, W TYM AUTYSTYCZNEGO PAULA. WRAZ Z RODZINĄ NALEŻY DO WSPÓLNOTY WIA-
RA I ŚWIATŁO. 
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Elvira 

Historia „Super Chico” 
 

  
 „Super Chico” urodził się przedwcześnie  
i pierwsze sześć miesięcy życia spędził w szpi-
talu. To właśnie tam po raz pierwszy został 
nazwany „Super Chico”. Z powodu problemów 
z nerkami, sercem i tarczycą, musiał w tym 
czasie przejść siedem operacji. W ciągu na-
stępnych kilku lat, dziecko przeszło dziesięć 
kolejnych hospitalizacji i kilka transfuzji krwi. 
Historia jego walki stała się inspirującym, 
istotnym zjawiskiem dla rodziców na całym 
świecie. Profil jego mamy na Instagramie, na 
którym opowiada o bitwach „Super Chico”, ma 
teraz 240000 obserwujących.  
  
 

Ricardo Sanches  
Aleteia 1 stycznia 2022 

  

 

„Super Chico” 

Świadectwo  

Z nany na Instagramie jako „Super Chico”, 
mały brazylijski chłopiec z zespołem 
Downa dał właśnie piękną lekcję odwagi 

i nadziei. Wszystko zaczęło się w listopadzie 
od dobrze znanych objawów: kaszlu i duszno-
ści, a także infekcji dróg moczowych. Z tymi 
objawami chłopiec został natychmiast prze-
wieziony do szpitala. Ponieważ jego stan się 
pogarszał, konieczna była intubacja.  
 „Kiedy „Super Chico” po raz pierwszy złapał 
Covid 19 w lipcu 2020 r., jego stan dość szybko 
się poprawił. Jednak tym razem sytuacja wyda-
wała się znacznie gorsza” – powiedziała lokal-
nej gazecie „Fantastico” Dani Guedes Bombi-
ni, matka chłopca. 
 Rzeczywiście, sytuacja była poważna, po-
nieważ według danych medycznych Covid 19 
prowadzi do czterokrotnie wyższego ryzyka 
śmierci u osób z zespołem Downa niż w przy-
padku reszty populacji. Przypadek „Super Chi-
co” był krytyczny, ponieważ cierpi on na prze-
wlekłą niewydolność nerek i wrodzoną wadę 
serca. 
 Mały chłopiec pokazał jednak, że jest praw-
dziwym wojownikiem. Po dwóch tygodniach 
intubacji, zaczął samodzielnie oddychać. Kie-
dy zaczęliśmy go budzić, mama powiedziała 
do niego: Chico, weź plecak, wyjeżdżamy!,  
a on zaczął się śmiać. Nigdy nie zapomnę tej 
sceny – powiedziała pielęgniarka, która towa-
rzyszyła chłopcu na oddziale intensywnej tera-
pii. Chico opuścił szpital w pelerynie superbo-
hatera, przy owacjach na stojąco ze strony 
personelu medycznego. Jego mama podzieliła 
się dobrą wiadomością na Instagramie i po-
dziękowała wszystkim, którzy modlili się  
o wyzdrowienie małego chłopca. 

 
 
 

Ten mały pięcioletni chłopiec z Brazylii, z zespołem Downa, po raz kolejny poko-
nał covid, pomimo wielu chorób współistniejących. 
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N azywam się Agathoula. Mam dwie cór-
ki i jednego syna o imieniu Savas, któ-
ry jest niepełnosprawny. Moja piękna 

podróż ze wspólnotą Wiara i Światło rozpoczę-
ła się kilka lat temu, kiedy moja przyjaciółka 
Maria Kekkou opowiedziała mi o tej grupie. Na 
początku miałam wątpliwości i nie przyjęłam 
zaproszenia. Po pewnym czasie, mniej więcej 
rok później, Maria ponownie opowiadała mi  
o Wierze i Świetle, o tradycyjnej uroczystości 
bożonarodzeniowej, w której brały udział 
wszystkie wspólnoty. Zdecydowaliśmy  
z synem, że pójdziemy na tę uroczystość. Ku-
piliśmy drobny upominek  i wyruszyliśmy. 
 
 To pierwsze doświadczenie było wyjątkowe. 
Wszyscy razem: młodzi, starzy, księża, osoby 
niepełnosprawne, braliśmy  udział w pełnej 
pieśni i radości celebracji, której głównym wy-
darzeniem był spektakl - pantomima  o naro-
dzinach Jezusa. Byliśmy wszyscy razem, tak 
jakbyśmy byli jednością. Przebywanie w środo-
wisku pełnym radości było dla nas nowym 
uczuciem. Opuszczając tę uroczystość obieca-
łam sobie, że wraz z synem staniemy się  
aktywnymi członkami tej grupy. Do dziś nale-
żymy do wspólnoty św. Charbela w Strovolos. 
 
 Wspólnota stała się naszą drugą rodziną. 
Nie potrafię opisać naszej radości płynącej  
z przynależności do tej wspólnoty. Co miesiąc 
czekamy na spotkania, rozważania na różne 
tematy, zabawę, śpiew… organizowanie innych 
zajęć, takich jak: spacery, wycieczki, letnie  
obozy… Jednym z naszych najbardziej inten-
sywnych doświadczeń był pobyt w Grecji na 
wspaniałej farmie. Przeżyliśmy wyjątkowe 
chwile z innymi wspólnotami, z innymi człon-
kami Wiary i Światła. Mieliśmy okazję przeko-
nać się, że nie jesteśmy sami, że otaczają nas 
przyjaciele. 
 
 Wymieniając osobiste doświadczenia  
ze wspólnotami greckimi byłam pod szczegól-

nym wrażeniem porozumienia, jakie mieliśmy 
z członkami innych wspólnot. My, rodzice 
dzieci niepełnosprawnych, potrzebujemy  
towarzyszy podróży takich jak ci, których spo-
tykamy we wspólnotach, potrzebujemy iść  
ramię w ramię z Wiarą i Światłem. 

Świadectwo  

Mama z Cypru  

Na pierwszym planie 
Agathoula i Savas 



20 

 

Świadectwo 

Elizabeth Kavanagh                 

T uż po Sylwestrze Elizabeth zatelefono-
wała do mnie, aby życzyć nam błogosła-
wionego nowego roku. Rozmawiałyśmy 

o spotkaniu międzynarodowym Wiary i Świa-
tła w 1984 roku w Rzymie, kiedy to była na au-
diencji u papieża Jana Pawła II. Obiecałam,  
że wyślę jej fotografię z tego wydarzenia, ale 
sądzę, że ona nigdy jej nie zobaczyła, ponieważ 
zmarła nagle 8 stycznia! Był to wielki szok dla 
nas wszystkich i wielka strata! 

 Po spotkaniu w Rzymie Elizabeth powróciła 
do Bath w Anglii i wraz z przyjaciółmi utwo-
rzyła wspólnotę do dziś uznawaną za najstar-
szą. Jednym z tych przyjaciół był David Kava-
nagh. Stanowili przez lata parę dobrych przy-
jaciół, a następnie, kiedy oboje mieli około 50 
lat, zakochali się w sobie i zostali małżeń-
stwem, świętując to wydarzenie z licznymi 
przyjaciółmi ze wspólnoty Wiary i Światła. 
 25 lat później świętowali srebrny jubileusz 
małżeństwa także w towarzystwie przyjaciół  
ze wspólnoty. Oni naprawdę żyli codziennie 
sprawami naszego Ruchu! Elizabeth była 
skromna, miła, kompetentna. Była też kobietą 
modlitwy, wierną przyjaciółką zawsze gotową 
do pomocy. Inspirowała innych do  wzrastania.  
 Spotkałam Elizabeth pod koniec lat 80. Mo-
ja serdeczna przyjaciółka, Berit Keszei, powie-
działa mi, abym podczas wyborów na koordy-
natora strefy dla Europy Północnej zwróciła 
uwagę na Elizabeth. Objęła ona tę funkcję i od 
tego czasu rozwijała się nasza przyjaźń. 
  

Byłyśmy też obie w tej samej grupce dzielenia, 
którą stworzył ojciec Joseph Larsen po spotka-
niu międzynarodowym w Kanadzie w 1998 
roku. Uczestnictwo w niej pomagało nam na 
co dzień żyć duchowością Wiary i Światła1. 
Wraz ze śmiercią Elizabeth straciliśmy jedną  
z bohaterek życia codziennego. Jestem 
wdzięczna, że mogłam być jej przyjaciółką 
przez 30 lat! 
 Niech odpoczywa w pokoju.  

 

Inge Switon-Rønnow 
 Dania  

 
 
Prawdziwa przyjaciółka Wiary i Światła opu-
ściła nas nieoczekiwanie dla nieba. Elizabeth 
była nie tylko członkiem naszego Ruchu, ale 
ona sama była wspólnotą Wiary i Światła! 
Zawsze miła, ciepła, uważna. 
 Wraz z Davidem, udzielali się we wspólno-
cie w Bath. Pamiętam ich ślub. Jakie to było 
święto z udziałem wszystkich przyjaciół  
ze wspólnoty! Prawdziwa fiesta! 
 Dzień, w którym nas opuściła, był po-
chmurny i deszczowy, przynajmniej tutaj, 
gdzie ja mieszkam. Pomyślałam wtedy, że 
aniołowie płaczą z powodu jej śmierci. Naza-
jutrz zaś było pięknie i jasno, miałam więc 
wrażenie, że Bóg i aniołowie są szczęśliwi,  
że przybyła do nich do raju. Niech odpoczywa 
w Bożych rękach. 
 

Berit Keszei 
Szwecja 

ELIZABETH BYŁA ANGIELKĄ. W LATACH  90 PEŁNIŁA 
FUNKCJĘ KOORDYNATORKI STREFY EUROPY PÓŁNOC-
NEJ, TOWARZYSZYŁA TAKŻE  NIEKTÓRYM KRAJOM  
ANGLOJĘZYCZNYM W AFRYCE. OSOBA ODPOWIEDZIALNA 
I WSPANIAŁA PRZYJACIÓŁKA.  

David i Elizabeth 

1 Zobacz książeczkę "Foi et Lumière dans la vie 
quotidienne", zawierającą listy ojca Josepha od 2000 do 
2007 roku; do nabycia w Sekretariacie 
Międzynarodowym.  
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W czesnym rankiem 5 lutego 2006 r. 
wysiadam na lotnisku w Kuwejcie. 
Towarzyszą mi Yamin i Nadia, mu-

zułmańscy asystenci z L’Arche. Majdoleen, 
dawna asystentka w L’Arche w Syrii, przyjmuje 
nas z radością: w końcu przekonała nas do tej 
wizyty w celu utworzenia L’Arche w Kuwejcie…  
Nasz program jest napięty. Spotykamy się  
z grupą, która interesuje się tym projektem  
i z kilkoma potencjalnymi darczyńcami. Na-
stępnie zaprowadzono nas do szpitala na od-
dział pediatryczny długiego pobytu. 
 
 Hol, w którym znajduje się recepcja, przy-
pomina hol luksusowego hotelu a oddziały są 
świetnie wyposażone. Majdoleen prowadzi nas 
od pokoju do pokoju, abyśmy przywitali się  
z dziećmi, które zna. Zatrzymujemy się dłużej 
w jednym z nich. Duży i piękny, jest najpraw-
dopodobniej przydzielony bogatej rodzinie. 
Obok góry wielkich pluszowych zabawek stoi 
dziecięce łóżko szpitalne, wyposażone w wyso-
kie kraty. Spoczywa tam małe, uśpione ciało 
dziewięcioletniego Salmana. Majdoleen tłuma-
czy nam, że jest on prawie całkiem opuszczony 
od chwili odkrycia jego choroby, prawie nikt 
go nie odwiedza. Małe, białe  rękawiczki z jed-
nym palcem ukrywają jego dłonie, aby jego 
nieskoordynowane gesty nie zadawały mu ran. 
Jest karmiony sondą przez nos, dotykanie jego 
ciała ogranicza się do zmiany pieluch przez 
pielęgniarkę, której chusta pozwala dostrzec 
tylko oczy. 

 Powoli otwieram kratę i Salman natych-
miast się budzi. Na nasz widok uśmiecha się. 
Bardzo szybko przesuwa się na brzeg łóżka  
i traci równowagę. Podtrzymuję go ręką, by nie 
spadł. Przysuwa się jeszcze bardziej, bierze 
mnie za przegub dłoni i w kilka sekund znaj-
duje się w moich ramionach. Najwidoczniej 
stał się ekspertem w tej strategii wywoływania 
niebezpieczeństwa, aby został wzięty w ramio-
na. 
 
 Chwila, która potem nastaje, jest wspaniała. 
Salman jest zachwycony naszą obecnością: 
szczęśliwy, że może zdjąć mi okulary i rzucić 
nimi, szczęśliwy, że przechodzi z rąk do rąk… 
Odwiedziny przedłużają się. Niedługo będzie-
my musieli położyć kres tym chwilom. Czekają 
nas inne spotkania. Kładę więc delikatnie Sal-
mana do łóżka, powoli zamykam kratę, potem 
powoli opuszczamy pokój, zamykamy drzwi  
i zaczynamy schodzić po schodach… Wtedy 
zatrzymuje nas straszny, mrożący krew w ży-
łach krzyk. Po upływie 15 lat rozbrzmiewa on 
jeszcze w moich uszach i wzbudza te same 
emocje w moich wnętrznościach. Ze swojego 
pokoju Salman wykrzykuje swoje cierpienie, 
swoje opuszczenie. 
 
 Jesteśmy we czwórkę na schodach: troje 
muzułmanów i jeden chrześcijanin, zmrożeni 
przez ten krzyk. Wymieniamy się spojrzeniami 
w milczeniu i ze ściśniętym gardłem. 
 

Salman 

Świadectwo 

NA POCZĄTKU STYCZNIA PATRYK FONTAINE, FRANCUZ, DAWNY KOORDYNATOR 
MIĘDZYNARODOWY L’ARCHE, ZAINSPIROWAŁ NAS DO WZIĘCIA PIÓRA I OPOWIE-
DZENIA O SPOTKANIU, KTÓRE GO PRZEMIENIŁO. SĄ SPOTKANIA, KTÓRE POZOSTA-
WIAJĄ ŁAGODNE I CIEPŁE WSPOMNIENIA, ALE DOŚWIADCZENIE, O KTÓRYM OPO-
WIADA PATRYK W „LA VIE INTERIEURE”  (LIST Z TROSLY), JEST DOŚWIADCZENIEM 
SILNEGO WZRUSZENIA, KRZYKU. KRZYKU, BĘDĄCEGO POKŁOSIEM BOLESNEJ  
HISTORII, KTÓRA JEDNAK PRZYNOSI OWOC.  
 
 
Tim Kearney 
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 Jesteśmy zjednoczeni w naszym wspólnym 
człowieczeństwie przez cierpienie Salmana.  
 
 Jesteśmy zmiażdżeni tym bólem, wychodzi-
my poza siebie samych, ponad to, co nas różni, 
ponad nasze granice kulturowe, ponad naszą 
tożsamość religijną. 
 
 „Poza” 
  
 Przeżywamy razem to bolesne doświadcze-
nie duchowe.   
 
 Czasem tylko krzyk ubogiego ma moc, aby 
zniweczyć to, co dzieli ludzi i ich zjednoczyć. 
Spotkanie z Salmanem miało ten natychmia-
stowy skutek i przyniosło owoc w dłuższym 
czasie w dialogu i przyjaźni międzyreligijnej  
w L’Arche. 
 

 
Patrick Fontaine 

List z La Ferme, Issue 11, styczeń 2022 

https://lafermedetrosly.fr/la-vie-interieure 

Jesteśmy zjednoczeni w naszym wspólnym 
człowieczeństwie przez cierpienie Salmana.  
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Międzynarodowy Dzień  
Osób z Niepełnosprawnością  

Na początku grudnia 2021 r. czcigodny Donal Lucey, kape-
lan wspólnot w Anglii, sprawował Mszę z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnością (który trwał w 
jego diecezji przez cały tydzień). W homilii (której fragmenty 
przytoczono poniżej) zachęcał wszystkich do wzięcia udziału 
w procesie synodalnym podjętym w Kościele Katolickim: 
„Chciałbym, żeby mówiono o nas, że jesteśmy otwartą 
wspólnotą, miejscem, gdzie wszyscy są mile widziani.”  
Wszystkie wspólnoty Wiara i Światło, czy to katolickie, czy 
anglikańskie, prawosławne lub protestanckie, powinny włą-
czyć się do refleksji: „O jakim Kościele marzymy na trzecie 
tysiąclecie?”  Jeśli tego nie zrobimy, stracimy sposobność, by 
o nas usłyszano…więc dalej, zróbmy to! 

D 
zisiejszą Mszą rozpoczynamy Ty-
dzień Osób Niepełnosprawnych  
w naszej diecezji. Dobrze tu być, spę-

dzić czas we wspólnocie tworząc Mistyczne 
Ciało Jezusa - Kościół i celebrować w Nim 
wszystkie dary oraz godność i wartość każde-
go człowieka. Są prawdy, które należy powta-
rzać w kółko, abyśmy nie zapomnieli o pięk-
nie drzemiącym w nich i afirmacji, która się 
przez nie objawia. Ale także, o co prosi teraz 
Kościół papież Franciszek, przyjrzyjmy się 
tym prawdom z nowej perspektywy, aby prze-
mawiały do świata, w którym żyjemy i aby 
podnosiły na duchu, wyzwalały. 

 Jedna z tych prawd musi być dziś usłysza-
na. Prawda, że każda osoba jest cenna. Każda. 
A jej wartość jest wrodzona. Jesteśmy cenni 
właśnie w naszym człowieczeństwie. Ta war-
tość nie zależy od tego, co możemy lub czego 
nie możemy zrobić. 
 
 Tę prawdę trzeba ciągle powtarzać, ponie-
waż żyjemy w zmieniającym się świecie. Tu-
taj chrześcijański głos jest proroczy. Chrze-
ścijaństwo oparte jest na  „głębokim zachwy-
cie nad ludzką wartością” (encyklika 
„Redemptor hominis”). I to jest stałe w zmie-
niającym się świecie. 
 
 Nasz głos staje się jeszcze ważniejszy  
w świecie, który traci poczucie Boga. Ta 
wielka antropologiczna prawda o wartości  
i godności każdego człowieka oraz prawda, że 
ta godność jest wrodzona i nie zależy od tego, 
co potrafimy zrobić a czego nie, jest proro-
czym wyzwaniem dla tego świata, który traci 
poczucie Boga.  
 

 Kiedy poczucie Boga jest utracone, poczu-
cie ludzkiej godności staje się ewentualno-
ścią. Papież Jan Paweł II powiedział w ency-
klice „Evangelium vitae”: „kryterium godno-
ści osobistej, które wymaga szacunku, hojno-
ści, służby, zostaje zastąpione kryterium  
efektywności, funkcjonalności i użyteczności: 
inni są brani pod uwagę nie za to kim są,  
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ale za to co mają, robią lub tworzą. Jest to 
wyższość silnych nad słabymi.”  
 
 W swojej ostatniej encyklice „Fratelli tutti” 
papież Franciszek wzywa nas do promowania 
kultury życia w całej jej okazałości – zasada 
świętości życia nie jest selektywna: świętość 
życia nie wywodzi się ani nie zależy od cnoty 
czy zasług. Dotyczy wszystkich istot ludz-
kich, na wszystkich etapach życia, we wszyst-
kich okolicznościach i kontekstach. 
 
 Ten tydzień zachęca nas, a nawet wzywa 
nas do tworzenia w naszych parafiach atmos-
fery, która włącza, wzmacnia i wyzwala oso-
by z niepełnosprawnością. Przypada on  
w czasie, gdy cały Kościół jest proszony  
o zaangażowanie się w proces synodalny, aby 
rozeznać, jak możemy wspólnie kroczyć ku 
przyszłości. Papież wezwał nas do głębokiego 
rozeznania i modlitewnego słuchania.  

 
 Nadszedł czas, aby wszystkie nasze parafie 
zadały sobie pytanie, jaką wspólnotą chcemy 
być? Chciałbym myśleć, że ludzie powiedzie-
liby, że chcemy być otwartą wspólnotą; miej-
scem, w którym wszyscy są mile widziani. 
Jeżeli nie jesteśmy przyjazną wspólnotą,  
to nie jesteśmy wspólnotą katolicką.  
Jezus był wyzwolicielem. Wyzwalał ludzi, 
uwalniał ich, podnosił, umacniał, objawiał 
ludziom ich piękno: dawał życie. Może jako 
kościół straciliśmy to z oczu. Jest ta wspaniała 

historia Zbawienia, w której Jan Chrzciciel 
jest w więzieniu i ma wątpliwości co do tego, 
kim jest Jezus. Wysyła posłańców (swoich 
uczniów) z pytaniem, czy Ty jesteś Tym, któ-
ry ma przyjść, czy mamy czekać na innego?  
I Jezus mówi, wróćcie i powiedzcie Janowi, 
ślepi widzą, chromi chodzą, a ubogim głoszo-
na jest ewangelia (Mt, 11,2). Nie sądzę,  
że powinniśmy interpretować to w naszych 
czasach jako oczekiwanie cudów fizycznych 
uzdrowień. Ale żeby robić to, co zrobił Jezus, 
wyzwalać i wzmacniać ludzi. Wyzwalamy 
osoby z niepełnosprawnością, gdy pozwala-
my im być zwyczajnymi w ich niezwyczaj-
nych ciałach.  
 
 Mówię o inkluzji, która wzmacnia dary  
i godność każdej osoby oraz przyjmuje i ceni 
jej odmienność. Każda osoba niepełnospraw-
na powinna mieć dostęp do pełnego życia lo-
kalnego kościoła; być pełnoprawnym człon-
kiem lokalnej Wspólnoty Eucharystycznej. 
Celebracja Eucharystii, która wyklucza lub 
oddziela osoby niepełnosprawne, nie jest  
celebracją prawdziwego Ciała Chrystusa: 
prawdziwym Ciałem Chrystusa jest Ciało zła-
mane. 
 

Donal Lucey 
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Świadectwo Antonietty 
  
W WYWIADZIE DLA GAZETY WATYKAŃ-
SKIEJ „L’OSSERVATORE ROMANO” AN-
TONIETTA, NALEŻĄCA DO WSPÓLNOTY 
WIARY I ŚWIATŁA W RZYMIE, ODNIO-
SŁA SIĘ DO PRZESŁANIA PAPIEŻA FRAN-
CISZKA NA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: 
  

 
 
 W przesłaniu papieża Franciszka uderzyła 
mnie częstotliwość pojawiania się słowa 
„przyjaźń”. Dla mnie przyjaźń jest najważniejsza 
– oznacza, że mogę na kogoś liczyć i że ta druga 
osoba może liczyć na mnie. Takim przyjacielem 
jest właśnie Jezus. 
 
 Przyjaciele nie byli kimś oczywistym w moim 
życiu, w szkole, na lekcjach katechezy. Trudo 
przychodziło mi znalezienie przyjaciół czy miejsc, 
gdzie przyjęto by mnie z otwartymi ramionami. 
Po raz pierwszy odkryłam w Jezusie przyjaciela 
podczas Komunii Świętej. On wyciągnął do mnie 
swoją rękę i chciał ze mną być, pomimo moich 
problemów. To samo wydarzyło się w dniu moje-
go Bierzmowania. Uznanie Jezusa za przyjaciela 
jest fundamentalne, abym mogła duchowo wzra-
stać i umacniać się wewnętrznie. Wiem, że mam 
przyjaciela u boku w trudnych momentach mojego 
życia. 
 

 To bardzo ważne dla mnie, że znalazłam się we 
wspólnocie Wiary i Światła, w której jest czas na 
dzielenie się i modlitwę. Dzięki temu zrozumia-
łam, że Ewangelia nikogo nie wyklucza – jest dla 
wszystkich. 
 
 Cieszę się, że papież Franciszek napisał,  
że jestem ważna dla Kościoła, że jestem potrzeb-
na. Oczywiście jako osoba niepełnosprawna po-
trzebuję wielu rzeczy, ale także mam obowiązek 
jako uczeń Jezusa. Wiem, że wiele osób w Koście-
le postrzega nas jako anioły…Ale wiem też, że 
mam wady, jak każdy człowiek. Uważanie mnie 
za anioła oznacza, że nie jestem postrzegana jako 
istota ludzka. A ja chcę być uznana za człowieka. 
 
 Pociesza mnie to, że papież zdaje sobie sprawę, 
że zarówno nasze życie, jak i życie naszych ro-
dzin, nie jest łatwe, a podczas pandemii stało się 
nawet trudniejsze. Wspólnotowe przyjaźnie zosta-
ły poddane bolesnej próbie – próbie rozłąki. Jed-
nakże pogłębiło to świadomość istoty przyjaźni  
i spotkań w naszym życiu. 
 
 Myślę, że wszyscy mamy jakieś zranienia  
i trudności – pod tym względem jesteśmy równi  
w oczach Boga. Mam nadzieję, że społeczeństwo 
będzie coraz bardziej świadome, a Kościół, prowa-
dzony przez papieża Franciszka, stanie się dla 
wszystkich przykładem postępowania. 
  

L’Osservatore Romano  
25 listopada 2021 r.  

Przesłanie papieża Franciszka: 
 

https://www.vatican.va/content/francesco/en/
messages/pont-messages/2020/documents/papa-
francesco_20201203_messaggio-disabilita.html 
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T 
rzy lata temu uczestniczyliśmy z Julie 
w obchodach Wielkiego Piątku  
w miejscu, w którym była replika Gro-

bu Pańskiego. Na zakończenie figura Jezusa 
została zdjęta z krzyża, owinięta całunem  
i złożona do Grobu, gdzie można było pójść  
i oddać cześć. Wraz z Julie czekaliśmy cier-
pliwie na naszą kolej, ale byłem nieco zanie-
pokojony, ponieważ Julie bardzo mocno prze-
żywała czytania z Niedzieli Palmowej oraz 
Wielkiego Piątku i bardzo płakała… 
 
 Wewnątrz modliliśmy się w ciszy, Julie 
widząc wystający fragment stopy Jezusa pró-
bowała Go dotknąć. Już na zewnątrz odwróci-
łem się do Julie, aby otrzeć jej łzy – ale ona 
się uśmiechała i powiedziała „to jest to, teraz 
może zmartwychwstać!” 
 
 Zrozumiała dużo więcej niż ja – byłem jak 
płaczące niewiasty przed grobem, a Julie była 
aniołem, który powiedział: „Dlaczego szuka-
cie żyjącego wśród umarłych?” (Łk 24, 5). 
Ta sytuacja dotknęła mnie i skłoniła do re-
fleksji – Julie zrozumiała wszystko i powta-
rzała na swój sposób - słowami „to jest to” - 
ostatnie słowa Jezusa na krzyżu: „Wykonało 
się” (J 19, 30). 
 
 Słowo stało się ciałem, On przyszedł aby 
wypełnić misję. Życie Jezusa było naznaczo-
ne tymi słowami, które wypowiedział na 
krzyżu i które usłyszał z ust Elżbiety będąc  
w łonie Maryi: „Błogosławiona jesteś, któraś 
uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane 
Ci od Pana” (Łk, 1, 45). 
 
 W czasie Wielkiego Postu spróbujmy przy-
pomnieć sobie wszystkie piękne historie opo-
wiedziane nam przez naszych przyjaciół  
z niepełnosprawnością oraz to jak te opowie-
ści nas zmieniały. Kilka lat temu zebraliśmy 
te historie (fioretti), a teraz chcemy dzielić się 
naszym skarbem. Przesyłajmy je, aby jak naj-
więcej osób mogło je poznać…  

 
  
 Szczęśliwego czasu przygotowania do 
Zmartwychwstania Jezusa.   

 
Ghislain du Chéné 

Zamyślenie  

„To jest to!” 

 

Chili 

[Uwaga od polskiego zespołu redakcyjnego:  
w oryginalnej wersji pod artykułem podany jest  
e-mail i adres Sekretariatu Międzynarodowego, 
aby tam kierować swoje świadectwa, my propo-

nujemy wysyłanie ich na adres mailowy: 
ruch.wiaraiswiatlo@gmail.com] 
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Wiadomości międzynarodowe 
 

 

 

Nowa Rada Prowincji w Polsce Południowej  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Koordynator prowincji: Iza Rabiasz, wicekoordynatorzy: Marta i Jarek Szczepaniakowie, Natalia Nycz, 
Wioletta Tomal, Gabriela Klusek, Magdalena Kamińska, Arek Pisarek, kapelan: ks. Maciej Ścibor, skarb-
nik: Magdalena Pokorzyńska, sekretarz: Małgorzata Błasiak- Warchał. 

 

 
 

 
Nowy koordynator prowincji „Heart of America and the Caribbe-
an” („Serce Ameryki i Karaibów”)   
 
30 stycznia na zgromadzeniu prowincji został wybrany nowy ko-
ordynator: Julio Espinal. Dotychczas był on wicekoordynatorem 
Republiki Dominikany. Zastąpił Juana Pablo Duarte. 
 
 

Terminarz międzynarodowy     

 
• 4-6 marca: spotkanie wicekoordynatorów międzynarodowych, Zoom 
• 12-13 marca: sesja formacyjna dla koordynatorów wspólnot z Francji, Belgii i Szwajcarii,     Zoom 
• 15-17 marca: zgromadzenie prowincji „Our Lady of Guadalupe” („Nasza Pani z Guadalupe”), Meksyk  
• 18-20 marca: spotkanie Rady Powincji „Heart of Europe” („Serce Europy”), Medernach, Luksemburg  
• 19-20 marca: zgromadzenie prowincji „Francja Zachodnia”, Vannes  
• 19 marca: zgromadzenie prowincji „France Sparkling East” („Francja, Iskrzący Wschód”), Portieux  
• 25-27 marca: zgromadzenie prowincji „Irlandia”, Knock  
• 26 marca: rekolekcje wielkopostne dla wspólnot z prowincji „Polska Południowa”, Kraków  
• 1-3 kwietnia: zgromadzenie prowincji „Northern Lights” („Zorza Polarna”), Sarpsborg, Norwegia  
• 2-3 kwietnia: zgromadzenie prowincji „Francja Centralna”  
• 15 kwietnia: droga krzyżowa dla wspólnot z „Our Lady of Guadalupe” („Nasza Pani z Guadalupe”), Zoom  
• 13-15 maja: sesja formacyjna dla wspólnot ze Szwecji, Falköping  
• 15 maja: dzień międzywspólnotowy w prowincji „Francja Centralna”  
• 20-22 maja: spotkanie Rady Prowincji „Iberoatlantyckiej”, Madryt, Hiszpania  
• 21-22 maja: sesja formacyjna dla młodych z prowincji „Luzitana”, Porto, Portugalia  
• 26-29 maja: rekolekcje dla wspólnot norweskich, Lia Gård  
• 26-29 maja: spotkanie prowincji „Heart of Europe” („Serce Europy”), Steyl, Holandia 
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Święto Światła na świecie 
  

Niektóre wspólnoty spotkały się „na żywo”, inne za pośrednictwem video, a jeszcze inne wysłały kartki 
z okazji naszego święta za pośrednictwem grupy Wiara i Światło na Facebooku lub stron swoich prowin-
cji … Oto migawki: 

Syria 

Belgia Anglia Peru Polska 

Portugalia 

Słowenia 

USA 

Ukraina 

Polska 

Jezus,  
Światło Andów 

Cypr 

Holandia 

Gibraltar 

Belgia 

Kuwejt 

Francja 
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 ❖ Album rodzinny   ❖ 

Andrée Boisdron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Byliśmy bardzo poruszeni nie-
spodziewanym odejściem An-
drée pod koniec października. 
Była osobą, która przez wiele lat 
służyła najsłabszym z dyskrecją  
i pokorą. Wraz z mężem, Jeanem
-Régisem, była koordynatorką 
„Francji Centralnej” do 2014 ro-
ku. Modlimy się za nią, szczegól-
nie w dzień Wszystkich Świę-
tych, który może teraz święto-
wać w światłości wraz  
z „rzeszami świętych”. 
 
Michel i Christine Tillé 
Koordynatorzy prowincji 

 
 

Jean-Yves Dartois 

Z wielkim poruszeniem dzielimy 
się z Wami smutną wiadomością 
o śmierci naszego przyjaciela, 
Jean-Yves Dartoisa, który zmarł 
na początku  stycznia w otocze-
niu rodziny. Jean-Yves i Elisabeth 
wiele zrobili dla Wiary i Światła, 

dla ich wspólnoty „Mariam” 
jako koordynatorzy, w po-
przedniej Radzie Prowincji jako 
wicekoordynatorzy oraz grając 
i śpiewając na każdym spotka-
niu. Pozostańmy zjednoczeni  
wmodlitwie, pamiętajmy też  
o Elisabeth i ich dzieciach. 
 

Isabelle i Alain Piffeteau 
Koordynatorzy prowincji  

  
 

Oviko 
Na początku grudnia nasz ko-
chany przyjaciel Oviko odszedł  

do Pana. Módlmy się, aby spo-
czywał w pokoju. Nauczył nas 
tak wiele i kochał nas tak bar-
dzo! Oviko był członkiem 
wspólnoty „Wiosna” w Tbilisi  
w Gruzji. 
 
  
 

Kokos Christodoulou  
  

Od grudnia nasz przyjaciel Ko-
kos uśmiecha się do nas z nie-
ba, z aniołami. Kokos miał wy-
jątkowe miejsce we wspólno-
cie Wiary i Światła na Cyprze,  
a zwłaszcza w swojej wspólno-
cie „Nadzieja”; należał od 1995 
roku. Ze swoim charaktery-
stycznym śmiechem zawsze 
wnosił coś wyjątkowego do 

naszych spotkań. Tęsknimy za 
tobą, Kokos, zawsze będziesz  
w naszej pamięci. 
 
Wiara i Światło z Cypru 
  

 
 

Greg Baker 
  
  

Wszyscy, którzy byli na między-
narodowym spotkaniu w Leeds 
w 2013 roku, wspominają 

wspaniały zespół młodych ludzi, 
który nas witał i służył przez 
cały czas. Greg był jednym z 
nich. Odszedł w styczniu z po-
wodu choroby nowotworowej. 
Podzielamy całym sercem smu-
tek jego rodziny i przyjaciół, ale 
także nadzieję. Panie, oddaj mu 
stokrotnie to, co dobrego zrobił 
dla nas. 
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❖ Album rodzinny  ❖ 

Chrétienne” („Rodzina chrześci-
jańska”), gdzie była redaktorem 
naczelnym. Droga Bénédicte, 
cała wspólnota dziękuje Ci za 
czas, który nam ofiarowałaś i za 
wszystko, czym się z nami dzieli-
łaś. Jesteś w naszych sercach  
i w modlitwie. 
 
 
 

 
Kathlyn 

 

Céline, należąca do zespołu Se-
kretariatu Międzynarodowego, 
wraca do pracy po kilku miesią-
cach nieobecności. Powód nieo-
becności: narodziny małej 
Kathlyn 25 listopada. 
Obie przesyłają nam swoje pięk-
ne uśmiechy! 

 François-Marie Cattenoz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Chcemy podzielić się z Wami 
smutną wiadomością o śmierci 
Francois-Marie Cattenoza, brata 
Marine Bonamy. Marine i Gildas 
byli wicekoordynatorami pro-
wincji Francja Zachodnia. 
François-Marie mieszkał w l'Ar-
che w Chambery. Dziś dołączył 
do Ojca (i taty). Jego rodzice, 
Jean-Louis i Elizabeth, pełnili 
różne odpowiedzialności w Wie-
rze i Świetle we Francji. 
 
Robert i Anne Cronier 
  
  

Father Osvaldo Napoli 
  

Z wielkim smutkiem informuje-
my, że ksiądz Osvaldo, były ka-
pelan Wiary i Światła w Argenty-
nie, następnie kapelan prowincji 
„Most Przyjaźni” (Brazylia Połu-
dniowa, Paragwaj i Argentyna),  
odszedł do domu Ojca. Ksiądz 
Osvaldo poznał Wiarę i Światło 
na międzynarodowej pielgrzym-
ce do Rzymu w 1975 roku. Był 
tam z grupą katechetów zajmu-
jących się katechezą specjalną  
w Argentynie. Brał również 
udział w pierwszej narodowej 
pielgrzymce do Brazylii. Potem 
utworzył jednocześnie dwie 
wspólnoty Wiary i Światła  
w swojej parafii w Argentynie. 

Pionier katechezy specjalnej  
w Ameryce Łacińskiej i wielki 
apostoł osób niepełnospraw-
nych, wprowadził i dostosował 
katechizm dla nich. 
Ksiądz Osvaldo miał 77 lat,  
a w sierpniu 2021 r. obchodził 
50-lecie kapłaństwa. Jego cał-
kowite oddanie i czułe spojrze-
nie na naszych niepełnospraw-
nych przyjaciół, których kochał 
i którym poświęcił całe swoje 
życie, pozostanie w pamięci 
naszych wspólnot. Myślimy  
o nim z ogromnym uczuciem  
i wdzięcznością. 
Niech Pan obdarzy go wiecz-
nym odpoczynkiem i światło-
ścią wiekuistą. Do zobaczenia, 
posłańcu miłości, pokoju i świa-
tła Ewangelii. 
 
Maria-Cecilia Buckley 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Bénédicte Jollès Drouin  
 
Wspólnota św. Augustyna 
(Paryż) z przykrością informuje, 
że Bóg powołał do siebie 
Bénédicte. Od ponad 20 lat 
wiernie towarzyszyła wspólno-
cie. Bénédicte była kreatywna, 
zabawna, pełna wiary,  
o wszystkich się troszczyła.  
W 2019 roku dowiedziała się  
o swojej chorobie. Odbyła nie-
samowitą podróż wiary, o czym 
świadczą artykuły w „Famille 
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List Marie-Hélène 

 
 

POSTAWA „INNYCH” 

W 
śród wielu codziennych trudności 
bardzo często pojawia się problem 
stosunku innych ludzi do rodziców 

dzieci niepełnosprawnych oraz stosunku ro-
dziców dzieci niepełnosprawnych do innych. 
Trzy kwestie wydają się dość powszechne, 
szczególnie w czasie wakacji, kiedy spotyka-
my nowe twarze. 
 
„Co robimy, gdy onieśmielamy „innych” tak 
bardzo, że nie wiedzą, co powiedzieć widząc 
nasze dziecko?” 
 
Postawmy się na ich miejscu. Wróćmy do 
czasów, kiedy nie byliśmy jeszcze rodziną  
z niepełnosprawnym dzieckiem. Jak niezdar-
nie czuliśmy się, spotykając cierpiących: ma-
mę, która właśnie straciła dziecko; przyjacie-
la, sparaliżowanego po wypadku samochodo-
wym. Tak bardzo baliśmy się ich zranić, że 
zachowywaliśmy się tak, jakby rana nie ist-
niała. Ograniczyliśmy zakres rozmów do nie-
szkodliwych banałów. Był również strach 
przed koniecznością zaangażowania się, jeśli 
osoba, z którą rozmawialiśmy, ujawniła swo-
je cierpienie i podzieliła się nim… 
 
Spróbujmy więc teraz zrozumieć zakłopota-
nie osoby stojącej przed nami. Nie obrażajmy 
się z powodu jej pozornej obojętności. Nie 
popadajmy w obsesję na jej punkcie. Ale za-
interesujmy się najpierw, z głębi serca, jej 
rodziną, jej problemami, troskami i radościa-
mi, rozmawiając o małych, codziennych pro-
blemach. Krótko mówiąc, trzeba delikatnie 
oswoić tę sytuację, „nadać ton”, naturalny 
ton. Często to nasze dziecko będzie pomo-

stem między nami a innymi. To ono stanie się 
łącznikiem. Ten, którego uważamy za prze-
szkodę, będzie twórcą więzi. 
 
„Są tacy, którzy widząc mnie z Jacquesem, 
przechodzą przez ulicę, aby nas uniknąć lub 
po prostu odwracają głowę, patrząc na pla-
kat. Oczywiście nie możemy im nic powie-
dzieć, ale w środku cierpimy i często ich ob-
winiamy”. 
 
Z pewnością jest jeszcze jedna rzecz do zro-
bienia: trzeba nabrać otuchy, a przede wszyst-
kim nie dramatyzować. W pozornej obojętno-
ści jest często tyle niezręczności. W tych, któ-
rzy nas poniżają, jest także wiele lęku przed 
upokorzeniem. Musimy ich kochać, choćby 
przez ułamek sekundy, w błysku modlitwy,  
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a potem… czasami gdy pozwalają na to oko-
liczności, zrobić pierwszy krok. To wzrusza-
jące, kiedy sobie uświadamiamy, że czasami 
po prostu na to czekali. 
 
„Najgorsi są ci, którzy okazują nam swoją 
litość (musimy powiedzieć „ich brudną li-
tość”): „Miałeś pecha… jaka szkoda, to 
dziecko było takie piękne… Zawsze zastana-
wiamy się, jak sobie radzisz… ” 
 
To prawda, że litość – wyrażona w protekcjo-
nalny sposób, z wyższością - daleka jest od 
pomocy, umniejsza nas, odbiera nam siły. To, 
czego oczekujemy, to znacznie większe zro-
zumienie, solidarność, aktywna sympatia. Czy 
możemy coś zrobić, aby obudzić takie uczu-
cia w stosunku do nas? Jeśli nie chcemy lito-
ści, nie wzbudzajmy jej. To subtelna pokusa, 
która czeka na nas wszystkich. Nie pogrążaj-
my się w naszym cierpieniu ani nie delektuj-
my się naszym smutkiem. 
Wydaje się również, że inni mają tendencję 
do naśladowania naszej postawy. Są w sto-
sunku do nas tacy, jacy my jesteśmy w sto-
sunku do naszego dziecka. Jak je postrzega-
my? Czy jako zranione, oszpecone, umniej-
szone, czy jako posiadające unikalne bogac-
two, trudne do wyrażenia, ale nam znane? 
Kochająca i niepowtarzalna osoba, jakiej ni-
gdy nie było i nie będzie aż do końca świata? 

"Mieux vaut allumer une lampe que maudire 
l'obscurité", Editions [fr.]  

Ci, którzy okazują litość, szukają rozwiązania 
w sposób konwencjonalny. Nie trzeba zmu-
szać ich do zmiany konwencji, ale wprowa-
dzać ich w prawdę miłości. 
 
Ci, którzy widzieli przechodzącego Jezusa, 
przygniecionego krzyżem, męża boleści, tak-
że nie wiedzieli, co robić. Patronami tych 
wszystkich nieśmiałych ludzi mogą być We-
ronika lub Szymon z Cyreny. 
 

Czy widzimy  
jego wyjątkowe bogactwo?  

 


