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Od redakcji 

Z pasterzami  

do żłobu  

W 
 2013 roku wiele osób usłyszało 
wołanie by wspomóc nasz Ruch! 
Około 20 koordynatorów 

prowincji, prawie wszyscy członkowie Zarządu i 
siedmiu międzynarodowych vicekoordynato-
rów, odpowiedziało: "Oto jestem!"  
 
    Dzieląc się wielokrotnie, rozumiem jak 
ważny i jak wielką pomocą, w tym trudnym 
czasie rozeznawania, jest dialog Jezusa z 
Piotrem, tak jak go zrelacjonował Św. Jan.  
"- Szymonie, synu Jana, czy mnie miłujesz?  
- Tak Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. 
- Paś baranki moje" 
 
    Nie tylko w Wierze i Świetle dokonała się 
tego typu odnowa. W ciągu niespełna sześciu 
miesięcy, między listopadem 2012 a marcem 
2013, w siedmiu chrześcijańskich kościołach 
zmienił się patriarcha. Pośród nich były m. in. 
Koptyjski Kościół Ortodoksyjny (papież 
Tawadros II), anglikanie (Wielebny Justin 
Welby), Prawosławny Kościół Antiocheński 
(Jego Świątobliwość Jan X) , Kościół Katolicki 
Obrządku Koptyjskiego (Jego Świątobliwość 
Ibrahim) i Kościół Rzymskokatolicki (Papież 
Franciszek)!  
 
    Znaczenie zadania, misja i rozmiar trzody 
nie są jednakowe, ale zawsze działa ten sam 
Duch Święty, który tchnie i powołuje każdego!  
Odpowiedzialność której się od nas oczekuje, 
na poziomie międzynarodowym, prowincji oraz 
poszczególnych wspólnot, jest podobna do tej, 
której wymagał Jezus od Piotra: by opiekować 
się owcami, które nam ufają; jesteśmy 

powołani by być niczym Dobry Pasterz, który 
"idzie przed owcami", a za którym owce 
podążają, ponieważ "znają Jego głos" (J 10,4). 
Naszym celem jest "przyjmować ludzi 
niepełnosprawnych, odkrywać ich powołanie 
innym i pracować na rzecz ich integracji ze 
społeczeństwem i wspólnotami chrześcijań-
skimi." (Jean Vanier).  
 
    W tym świątecznym czasie, bądźmy jak 
pasterze, którzy pierwsi odpowiedzieli na 
wołanie Aniołów by przyjść, podziękować i 
uwielbić nowonarodzonego Jezusa; to wokół 
tego Małego Dziecka, tak delikatnego i od 
wszystkich zależnego, otrzymali ich list 
misyjny. Stali się prawdziwymi posłańcami 
radości! "Pasterze powrócili, wielbiąc i 
chwaląc Boga za wszystko co widzieli i 
słyszeli, tak jak im powiedziano" (Łk 2, 20).  
  
   W tym roku wielu z nas pójdzie ze swoimi 
trzódkami, małymi i wielkimi, by złożyć 
dziękczynienie i uwielbić Jezusa! Wtedy 
zostaniemy wysłani na misję, każdy z jej własną 
trzódką, by:  

    "Przyprowadzić Chrystusa do naszych 
domów, ogłosić Jego obecność pośród 

naszych przyjaciół, witać i służyć Mu pośród 
biednych." 

(Papież Franciszek)  

 
Wesołych Świąt wszystkim! 
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Zarzuć sieci! 

W ielu delegatów nie 
mogło wziąć udziału 
w międzynarodo-

wym spotkaniu w Leeds, pod 
koniec lipca, z powodu braku 
wizy. Dziesięć osób z Egiptu - 
prawie połowa tych którzy nie 
mogli przyjechać – musiała 
porzucić swoje plany, ponieważ 
nie otrzymali złotego biletu, 
pomimo długich i kosztownych 
procedur w Brytyjskim 
Konsulacie…  
 

    MICHEL 
    5 i 6 października inna egipska 
prowincja, Egipt Centralny, 
zorganizowała spotkanie w 
Minya, w którym uczestniczył 
Amgad Edward i ojciec Adel 
Zakka. Około 15 uczestników nie 
przyjechało ponieważ sytuacja w 
zakresie bezpieczeństwa pozo-
stawiała wiele do życzenia… 
Michel Samir został wybrany 
koordynatorem prowincji w 
miejsce Sahar Raphat. Ten 
ostatni został zaproszony do 
uczestnictwa w spotkaniu 
miejscowej Prowincji „Święta 
Rodzina”. Miało to miejsce w 
dniach 14-16 października w 

King Mariout, niedaleko 
Alexandrii. Około 60 osób z 
Alexandrii, Mansourii, Cairo oraz 
Khartoum przybyło, by ocenić 
dokonania z  poprzednich 4 lat, 
zdefiniować najważniejsze 
kwesHe na następne 4 lata i 
wybrać Radę Prowincji, która 
będzie służyła lokalnym 
wspólnotom. Ja przyjechałem 
wieczorem 14 października. 
Zostałem przywitany bardzo 
ciepło na lotnisku w Kairze przez 
Tamera, który pracuje dla 
agencji turystycznej.  Z 
pewnością zorganizował 
wszystko bardzo dobrze, 
ponieważ udało mi się przejść 
przez strefę bezpieczeństwa  w 
rekordowym czasie... Czas był 
dla nas bardzo ważny, ponieważ 
musieliśmy dotrzeć do 
Alexandrii przed rozpoczęciem 
godziny policyjnej a mieliśmy 
przed sobą 2 godziny jazdy 
samochodem! 
 

    Podczas tego dnia, delegaci  
wspominali, co zdarzyło się od 
2009 roku, kiedy miało miejsce 
ostatnie Zgromadzenie Prowi-

ncji. Rozumieli to jak trudności, 
zadawanie pytań oraz 
dziękczynienie, wpływają na 
rozwój prowincji. 
 
    AMGAD I MIRNA 
    Od momentu przybycia 
miałem kontakt z Zespołem 
Nominacyjnym, który to 
konsultował się ze wspólnotami, 
aby można było wyłonić 
nazwiska osób mogących 
wypełnić rolę koordynatora 
prowincji podczas spotkania w 
następnym dniu. 

    Rozmawiałem wtedy z 
Amgadem - który wciąż pełnił 
funkcję koordynatora prowincji 
do następnego dnia – i 
poprosiłem go o dołączenie do 
Międzynarodowego Zespołu 
Koordynującego, gdzie byłby 
odpowiedzialny za wspoma-
ganie sześciu prowincji 
Środkowego Wschodu. Odparł, 
że musi to przedyskutować z 
żoną Mary i Ojcem Adel’em… 
Nie miał też długiego czasu do 
namysłu, ponieważ jeśli 
zaakceptowałby propozycję, 
musiałby wycofać swoją 
kandydaturę z wyborów  w dniu 
następnym. Michel Samir 

Sarwat Radi 

Amgad  i  Mary 
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     Po krótkiej nocy… Amgad 
powiedział, że się zgadza i 
ogłosił tę wiadomość sam w 
momencie, w którym został 
poproszony o przedstawienie 
siebie wraz z innymi 
„kandydatami”… Wszyscy byli 
zachwyceni, Amgad otrzymał 
oklaski zarówno za to, jak dużo 
zrobił dla  Prowincji, jak i dla 
swojej nowej misji. Mirna, z 
Aleppo, która przyczyniła się do 
jego sukcesu, również otrzymała 
oklaski. Celem było, aby 
usłyszała aplauz skierowany 
bezpośrednio do niej i myślę, że 
z pewnością go usłyszała! 
 
    ZARZUCĘ SIECI 
    Podczas wyborów, Sarwat z 
Cairo został wybrany, aby 
zastąpić Amgad’a. Nie przybył na 
wybory, więc zadzwoniliśmy do 
niego i kiedy odebrał telefon, 
odpowiedział: „Na twoje 
życzenie zarzucę sieć”. Tego 
wieczoru jego sukces 
świętowaliśmy tradycyjną fiestą 
Wiary i Światła. 
 
    SPOTKANIE W LEEDS 
    Następnego dnia, 15 osób 
więcej dołączyło do nas z Asyut i 
Minya. Reprezentowali dwie 
kolejne egipskie prowincje oraz 

przybyli, by usłyszeć podsumo-
wanie, które wygłosiłem na 
spotkaniu. Antoine Abbound z 
Lebanon przygotował prezen-
tację po arabsku, co pozwoliło 
mi na zilustrowanie wszystkiego, 
co wydarzyło się w Leeds, nie 
zapominając o żadnym z wielu 
zajęć, w których braliśmy udział. 
Zdjęcia ogromnego jabłka z 
nazwami państw/prowincji, 
których nie było na miejscu, 
najbardziej ucieszyły wszystkich. 
Otwarcie ceremonii, warsztaty, 
zajęcia grupowe, liturgie, 
priorytety, modlitwy, rozmowy, 
świętowanie, wnikliwość, wybo-
ry, zabawa z angielskimi 
wspólnotami, strona, wszystko 
zostało opisane ze szczegółami. 
Było również wiele pytań, 
zarówno podczas prezentacji jak 
i po niej.  
 
    JESTEŚ ŚWIATŁEM ŚWIATA 
    Na koniec Mszy, którą 

obchodziliśmy zgodnie z 
katolickim obrządkiem, każdy 
uczestnik został pobłogosła-
wiony przez Ojca Adel’a, co było 
dla mnie wielkim wyróżnieniem. 
Wszyscy otrzymali małą lampę a 
ja powiedziałem wszystkim: 
„EnH nour elayam! Jesteście 
światłem świata!”. 
 
    Pomimo, że lot był o godzinie 
23.05 to musiałem już jechać na 
lotnisko aby zdążyć przed 
godziną policyjną, która w piątki 
zaczynała się o 19.00! 
 
    To spotkanie dało mi 

pewność, że zarówno mieszkań-

cy Egiptu jak i Sudanu poczuli się 

zintegrowani z wielką między-

narodową rodziną Wiary i 

Światła. Uczucie bólu, że nie 

mogli uczestniczyć w spotkaniu 

Leeds nie zniknęło, jednak słabło 

z powodu mojej obecności  na 

tym spotkaniu. Wyczuwałem 

wzruszenie wszystkich tym, że 

przyjechałem do ich kraju 

pomimo trudności, jakich do-

świadczają w życiu codziennym. 

GdC Błogosławię Cię, ojcze Adel 
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W Kaniach Helenowskich 

O d 11 do 13 października 
Prowincja Centralno-
Wschodnia z Polski 

przeżywała czas Zgromadzenia. 
Do domu rekolekcyjnego w 
Kaniach Helenowskich pod 
Warszawą przyjechali 
przedstawiciele wspólnot, aby 
podąć decyzje, dokonać wyboru 
nowego koordynatora oraz rady, 
a także porozmawiać o 
radościach i troskach 
wspólnotowego życia.    
    Spotkanie rozpoczęło się 
modlitwą, następnie odczytaniem 
listu od Ghislaina du Chene (który 
zapewniał nas o swojej pamięci w 
tym dniu) oraz konferencją ks. 
Jacka Rygielskiego zatytułowaną 
„Zaufać kruchości”.  
    Kolejnego dnia Joanna Koczot – 
nasz Wicekoordynator Międzyna-
rodowy – zaproponowała nam 
udział w scence o tym, jak głodny 
wędrowiec postanowił w pewnej 
wiosce - zamieszkanej przez dość 
egoistycznych ludzi - ugotować 
zupę z kamienia. Nieznajomy 
potrafił przełamać nieufność i 
początkową niechęć mieszkań-
ców oraz sprawić, by ich serca 
ożyły, stały się bardziej hojne, 
otwarte i radosne. Zupa z 
kamienia, dzięki wspólnemu 
zaangażowaniu, szybko zamieniła 
się w zupę wielowarzywną i 
znakomicie doprawioną. 
Mieszkańcy w rzeczywistości 
„ugotowali” w niej swój egoizm i 
odkryli, jaką radość daje dzielenie 
się swoimi dobrami i życie w 
jedności. Scenka była wstępem 
do konferencji o sensie i istocie 
wspólnoty, o przemianie, jakiej 
może dokonać w nas Jezus, gdy 
tylko zechcemy usłyszeć Jego 
wezwanie i pozwolimy się 

poprowadzić. Jeśli słuchasz, lecz 
nie robisz tego, co usłyszałeś, to 
niczego nie budujesz. A jeśli nie 
budujesz, to nie będziesz miał 
żadnego schronienia w razie 
nawałnic… Budowanie to 
dzielenie się swoimi darami, 
charyzmatami, które mają służyć 
wspólnocie. Kto żyje wiarą i 
buduje życie na skale, ten otwiera 
się na błogosławieństwo Boga. 
    W duchu refleksji nad 
usłyszanymi słowami rozpoczę-
liśmy następnie czas rozeznania i 
wyboru koordynatora Prowincji.  
Przed głosowaniem zawierzyliśmy 
naszą Prowincję i tych, którzy 
będą wybrani do nowej Rady, 
Jezusowi w EucharysHi. Posileni 
Słowem i Komunią Św. 
dokonaliśmy wyboru koordy-
natora Prowincji - została nim 
Agnieszka Czusz z Lublina. Mając 
świadomość powagi chwili, 
wdzięczni Bogu za dar Agnieszki, 
zebraliśmy się wokół niej, kładąc 

na nią ręce, by wesprzeć ją 
modlitwą, prosić o Ducha Św. 
Była to piękna i wzruszająca 
chwila. A po niej nastąpiły 
spontaniczne, serdeczne uściski – 
zarówno skierowane do 
Agnieszki, jak i do Renaty Nader, 
która zakończyła swoją kadencję i 
której dziękowaliśmy za jej 
zaangażowanie w służbę na rzecz 
Prowincji i całego Ruchu. Emocji 
było co niemiara! 
    Wieczór upłynął nam  na 
świętowaniu i słuchaniu 
opowieści o spotkaniu między-
narodowym w Leeds oraz na 
nominowaniu wicekoordy-
natorów i członków Zespołu 
Nominacyjnego. W niedzielę rano 
została przedstawiona Zgroma-
dzeniu nowa Rada Prowincji oraz 
członkowie Zespołu Nomina-
cyjnego do zatwierdzenia. Jeszcze 
chwilę pobyliśmy ze sobą, 
dostaliśmy pamiątki na 
rozesłanie, wspólnie przeżyliśmy 
EucharysHę i… tak zakończył się 
piękny i mamy nadzieję, że 
owocny czas naszego Zgroma-
dzenia. Niech ta przygoda trwa!:) 
 

Sylwia Kowalczyk – 
wicekoordynator prowincji Polski 

Centralno-Wschodniej 
Lublin, 19.10.2013 r. 

Mniam! Jaka dobra zupa! 

Renata, Joanna i Agnieszka  
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WITAJ KATHRYN!  

 

P rowincja Capricorn pragnie 
pogratulować Kathryn 
Morgan, która podczas 

Zgromadzenia  Prowincji, mają-
cego miejsce 19-tego, została 
wybrana na Koordynatora Pro-
wincji. Zastąpi Elinatę Tsalamadzi. 
Zostaliśmy zaszczyceni obecnością 
Ghislaina du Chéné.  
    Zgromadzenie Prowincji 
zajmowało się trzema głównymi 
tematami: rozeznawaniem lide-
rów, refleksją nad stanem 
obecnym oraz planowaniem dla 
Prowincji głównych priorytetów 
przyjętych w Leeds w stosunku do 
rzeczywistych wyzwań obecnie 
doświadczanych przez wspólnoty 
Prowincji.  
    Spotkanie było dobrą okazją by 
uznać i docenić pracę wykonaną 
przez Elinatę. Została ona 
obdarzona uściskami, niektórzy 
świadczyli o jej ciężkiej pracy, 
miłości, wierze i otwartości w jej 
przywódzwie.  
    Kathryn szczerze wyraziła swoją 
wdzięczność za obdarzenie jej 
zaufaniem i powierzenie tak 
ważnej funkcji. Zaapelowała do 
wszystkich o pomoc w wydobyciu  
wszystkiego co najlepsze w naszej 
Prowincji. Kathryn jest oddanym 
członkiem wspólnoty Wiary i 
Światła Edenvale w Johannes-
burgu, w Południowej Afryce. Jest 
bardzo otwartą osobą, która 
posiada głęboką miłość dla Wiary i 
Światła.  
 

Time Baluwa  
Wicekoordynator prowicji dla Zimbabwe 

Dobry pasterz  
Johannesburga  

Kathryn i Elinata 
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Dobry Pasterz 
 
PODCZAS ZEBRANIA PROWINCJI 
CAPRICORNA FRICA, OJCIEC 
DAWID UDZIELIŁ LEKCJI NA 
TEMAT PRZYWÓDZTWA W 
WIERZE I ŚWIETLE. OPIERAJĄC 
SIĘ NA DUŻEJ LICZBIE BIBLIJNYCH 
ODNIESIEŃ, DAŁ NAM 
INSTRUKTAŻ NAD KTÓRYM 
KAŻDY KOORDYNATOR LUB VICE-
KOORDYNATOR MOŻE SIĘ 
ZASTANOWIĆ! 
 
 

P rzywódca, kiedy będzie 
udręczony i sfrustrowany, 
"uda się do Jeruzalem" (Dz 

15, 2) i skontaktuje się ze 
"starszymi" w Wierze i Świetle i 
będzie szukać ich pomocy jak 
postępować. Oni nie "uciekną" (J 
10, 13), nie zaniedbają wspólnot i 
nie pozwolą im zboczyć. 

    Przywódca zacznie od samego 
początku z jedną wspólnotą i, 
dzięki odwadze oraz wyobraźni, 
będzie użyźniać tę wspólnotę aż 
do chwili, kiedy wszyscy jej 
członkowie rozradują się i 
powiedzą "teraz wiemy" (J 6, 69) 

    Wtedy przywódca może 
zwrócić się do następnej a potem 
do kolejnej, i stopniowo, "jedna 
po drugiej", rodzina Wiary i 
Światła jest budowana. 

    Przywódca będzie walczył by 
przynajmniej ta jedna wspólnota 
kwitła; by przynajmniej tych kilku 
rodziców zrozumiało, by 
przynajmniej tych kilku niepełno-
sprawnych się radowało nowymi 
przyjaźniami i akceptacją, by 
przynajmniej tych kilku młodych 

ludzi zostało zachęconych by 
poświęcić Wierze i Świetle swój 
czas i odkryć "ukryty skarb". 

    Przywódca może się czuć jak 
Jeremiasz "Nie wiem jak 
przemawiać. Jestem tylko 
dzieckiem", ale usłyszy odpowiedź 
Pana "Nie mów, 'Jestem tylko 
dzieckiem', gdyż pójdziesz do 
kogokolwiek cię poślę (...) Nie 
lękaj się (...) Jestem z tobą" (Jr 1, 
6-8). Przywódca w Wierze i 
Świetle nie będzie zrażony 
brakiem funduszy, trudami 
podróży, słabą komunikacją. Nie 
będzie zmienny z powodu 
niezrozumienia ze strony 
rodziców i parafian, pastorów czy 
księży. 

    Niczym starotestamentowi pro-
rocy, przywódca będzie czasami 
zniechęcony i sfrustrowany; dam 
za wygraną i "nie będę więcej 
przemawiał w Jego imię". Ale 
przywódcy zawsze będą czuli 
"ogień płonący w moim sercu" (Jr 
20, 9) i wytrwają w swym 
przewodnictwie i "będą głosić 
naukę, nastawać w porę i nie w 
porę". (2 Tm 4, 1) 

    Przywódca zna Wiarę i Światło, 
nie tylko z Karty i Drogowskazów, 
ale również z doświadczenia 
wejścia w życie i ból ludzi 
niepełnosprawnych oraz ich 
rodziców. 

    Przywódca jest jak Dobry 
Pasterz, który "idzie przed 
owcami", a ludzie za nim 
podążają, ponieważ "znają jego 
głos" (J 10, 4) 

    On lub ona jest jak jeden ze 
starotestamentowych proroków, 
którzy ogłaszają nadzieję Izraela i 
wskazują te obszary, w których 
ludzie nie wzrastają. 

    Przywódca w Wierze i Świetle 
nie jest kierownikiem czegoś co 
już istnieje. Jego lub jej zadaniem 
jest zaproponować coś, co jest 
zawsze poza obecnym 
doświadczeniem. 

 

Fragment kazania ojca Dawida. 

Ojciec  David Harold Bary 
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Nowy opat z Mondaye  

Fragment homilii biskupa  
Boulanger’a 

 
Ojcze Francois – Marie, masz na-
dzieję na skupienie na najmniej-
szych. Spotkania kruchych istot w 
społecznościach Wiary i Światła 
naznacza Twoją drogę w wierze. 
Ewangelia zaprasza nas byśmy 
byli braćmi dla słabszych a Jezus 
wyjawia nam to, że jesteśmy 
prawdziwymi braćmi tylko wtedy, 
gdy stajemy się małymi braćmi. 
Teresa zaakceptowała to, że zo-
stała mała do momentu, w któ-
rym została nazwana małą Teresą, 
i napisała: „Jezus jest sam. Aby z 
Nim być, musisz być mały, mały 
jak kropla rosy!... Ach! Jak niewie-
le jest dusz, które dążą do pozo-
stania małymi! Jednak mówią, że 
są rzeki i strumyki niewiele bar-
dziej przydatne niż kropla rosy, co 
to nam daje? Są dobre tylko i wy-
łącznie do odświeżenia kwiatu na 
łące na kilka chwil dzisiaj i jutro 

znikną… Nasz umiłowany Pan nie 
potrzebuje naszych pięknych my-
śli. Jeśli chce wzniosłych myśli, 
czyż nie ma swoich aniołów, legio-
nów duchów niebiańskich, któ-

rych umiejętności są nieskończe-
nie wyższe od najwspanialszych 
geniuszy naszej skromnej ziemi?... 
Więc nie jest to dusza i talenty, po 
które Jezus przyszedł. On tylko 
stworzył kwiaty na łące aby nam 
pokazać jak bardzo kocha prosto-
tę. Konwalia oddycha tylko po 
spadnięciu małej kropli rosy”. Tak 
Ojcze Francois – Marie, świętość, 
którą chcemy osiągnąć nie składa 
się z wielkich uczynków, ale nade 
wszystko więcej z oferowania na-
szego ubóstwa.  

 

    Podobnie jak Świętemu Pawło-
wi, nasz Ojciec mówi: „Ojcze Fran-
cois – Marie, moja siła bierze się z 
twoich słabości… Wystarczy Ci 
mojej łaski.”  

Amen 

Ojciec Francois-Marie Humann, kapelan dziewięciu 
francuskich prowincji Wiary i Światła, został wybrany w 
Normandii (we Francji). 
 

W e wtorek 15 października, zakonnicy na pole-
cenie opata Premontre w Mondaye wybrali 
Francois – Marie Humann na Opata życia. 

Jest on więc 48-mym opatem od założenia  opactwa. Oj-
ciec Jean-Claude Boulanger (biskup Bayeux i Lisieux) 
przeprowadził błogosławieństwo w zeszły poniedziałek, 
czyli w uroczystość Świętego MarHna, patrona opactwa. 
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F rancois - Marie Humann 
urodził się 24 sierpnia 1970 
roku w Paryżu, gdzie spę-

dził swoje dzieciństwo, przed 
przeprowadzką do Wersalu – tam 
z kolei uczęszczał do College’u. 

Był najmłodszy z czworga rodzeń-
stwa, z rodziny, której korzenie, 
dzięki babci od strony Ojca, się-
gają Juaye. To oznacza, że opac-
two było częścią „krajobrazu” 
rodzinnych wakacji. Uczęszczał 
do technikum rolniczego, przed 
wstąpieniem do seminarium. W 
1996 roku dołączył do opactwa w 
Mondaye. 

    Został wyświęcony 3 maja 
2003 roku, potem został mi-
strzem nowicjuszy oraz przeorem 
w 2004 roku. Kontynuował naukę 
na teologicznych studiach w Ka-
tolickim Instytucie w Paryżu, 
gdzie rozpoczął nauczanie i 
przedstawił tezę doktorską z teo-
logii Ducha Świętego. 

    Uczył głównie teologii Trójcy 
Świętej i teologii duchowej. Zo-

stał nominowany przeorem w 
Monadye 1 sierpnia 2010 roku, 
kontynuował również nauczanie 
w wielu centrach teologicznych. 
Od 2006 roku jest również kwe-
storem, który zajmuje się głównie 
troszczeniem się o finansowanie 
renowacji opactwa. Jest człon-
kiem Rady Zarządzającej Fundacji 
Zakonów. 

    Przez około 12 lat R.P. Francois 
– Marie towarzyszył Wierze i 
Świetle we Francji. Obecnie jest 
kapelanem zespołu narodowego.  

    Na koniec, w swoim wolnym 

czasie (można się zastanawiać czy 

ma jeszcze jakieś jego pozostało-

ści!), jest także praktykującym 

muzykiem, który gra szczególnie 

na organach. 

      

 MAŁA LEKCJA HISTORII 

    Opactwo zostało założone w 1202 roku. Szybko 
przekształciło się w centrum gościnne jak również 
służyło parafianom opactwa. Przez pewien okres na 
początku XVIII wieku opactwo rozkwitło; był to czas 
kiedy klasztor był rekonstruowany. W 1706 roku 
pierwszy kamień został położony dla opactwa. Pro-
wadzącym prace rekonstrukcyjne (zakończone w 
1745 roku) prowadził Ojciec Eustache Restout, także 
architekt i malarz. Obecnie wciąż możemy podziwiać 
ile w to zostało włożonej pracy w Normandii z okresu 
klasycznego. 

    Opactwo przetrwało osiem burzliwych stuleci, od 
wojny Stuletniej do II wojny Światowej. To było 
pierwsze francuskie opactwo wyzwolone przez siły 
sprzymierzone w 1944 roku. 

    Obecnie opactwo w Monaye ma 48 zakonników, 

wliczając 20 w Monadye i innych w 4 klasztorach we 

Francji i 2 we Włoszech. 

ZAKON PREMONSTRATENSÓW (NORBERTANÓW)   

Założony w 1121 roku przez Świętego Norberta, na-
zwa pochodzi od miejsca założenia: w wojewódz-
twie Aisne we Francji. 
Jego powołaniem było statuowanie idei pierwszych 
Chrześcijan z Jerozolimy, tak jak została ona opisana 
na początku Dziejów Apostolskich i w regule Św. 
Augustyna. 
W XII wieku Zakon miał ponad 600 domów od Szko-
cji po Włochy, od Brytanii po Ziemię Świętą. We 
Francji tuż przed Rewolucją było ich ponad 100, któ-
re służyły około 1000 parafianom. 
W dzisiejszych czasach Zakon ma 1500 zakonników i 
zakonnic na 5 kontynentach i ma parę nowych fun-
dacji (w Kalifornii, Ameryce Południowej, w Indiach, 
itd.). Dzisiaj są 2 opactwa we Francji, 3 w Belgii, 1 w 
Kongo i 1 w Kanadzie. 
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Wydarzenie 

L’Arche świętuje   
swoje 50-lecie  

W sierpniu 2014r. L’Arche 
skończy 50 lat! Będzie to rok 
świętowania, podziękowań i 
spoglądania w przyszłość. 
 

W iele różnych uroczy-
stości odbędzie się w 
całej Federacji! Każdy 

kraj, region i wspólnota jest 
zaproszona do korzystania z tej 
okazji do świętowania; ponad 
wszystko, chcemy uczcić dar, jakim 
są ludzie mający trudności w 
uczeniu się. 
    W październiku 2014r. wspólnota 
Trosly zaprosi dwie osoby z 
pierwszej wspólnoty z każdego 
kraju. Wizyty te zakończą się 4 
października, w Międzynarodowy 
Dzień Modlitwy za L’Arche, który w 
następnym roku będzie również 
Dniem rodziny L’Arche oraz 
FesHwalem Św. Franciszka z Asyżu. 
Sesja modlitw i podziękowań 
rozpocznie się w Trosly o godz. 11. 
Każda wspólnota jest zaproszona 
do przewodzenia sesji modlitewnej 
na swój sposób i wedle własnych 
tradycji o 11 czasu lokalnego.  
    Jednym z projektów, już 
zaakceptowanym, jest wirtualna 
wystawa prac stworzonych przez 
ludzi z niepełnosprawnością; jedna 
praca z każdej wspólnoty L’Arche z 
całego świata. 
    Módlmy się za pomyśle 
planowanie jubileuszu i 
uroczystości. Niech przyniosą nam 
życie i odnowę zaangażowania w 
misję! 

 
HAZEL BRADLEY 

MNOPQR STUVS N WNXYVS: [\X]W^_`R a_QX_YQR^TUb 
„M’AaYd” XaQVQ FaT^YUO, fR \NO QV \_fb \X_`gTh. 

Busem, barką, rowerem, konno… 32 francuskie wspólnoty 
L’Arche oraz jedna z Simon de Cyrene rozpoczną podróż w 
swoim kierunku przez Francję! Każda wspólnota czasem 
będzie szła, a czasem zostanie gospodarzem i zorganizuje 
lokalne wydarzenie, którego celem będzie zarówno 
powitanie odwiedzającej ją wspólnoty, jak i uczczenie urodzin 
L’Arche. 

Modlitwa jubileuszowa 

 

Miłosierny Boże, powołałeś nas do życia i dałeś nam 

misję. Dziękujemy za dar drugiej osoby, dziękujemy za 

nasze wspólne podróżowanie w L’Arche, od początku 

aż do teraz. Pomóż nam kontynuować rozwój naszych 

odpowiedzi na Ciebie, słuchać głosu Twego wewnątrz 

nas, dostrzegać Cię wokół nas, radować się z naszych 

darów, wybaczać bliźnim ich niedociągnięcia, 

powierzyć ufność w Ciebie oraz witać jutro w Wierze, 

Nadziei i Miłości. 
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L’Arche i Wiara i Światło 
W swoim „Liście do moich braci i sióstr w l’Arche i Wierze i Świetle”1 , Jean Vanier ponownie 
porusza temat skarbu, za który odpowiadamy, jedności pomiędzy l’Arche i Wiarą i Światłem, 
współczucia w obliczu cierpienia, formacji i poszukiwania prawdy. Oto kilka fragmentów. 

    L’Arche i Wiara i Światło są 
dwiema odrębnymi, ale 
uzupełniającymi się wspólno-
tami, głęboko powiązanymi 
ze sobą poprzez łaskę i 
poprzez wspólną historię. 
Każda z nich daje coś drugiej i 
jednocześnie coś od niej 
otrzymuje. Powinniśmy dzię-
kować za siebie nawzajem i 
robić wszystko, co w naszej 
mocy, żeby się wzajemnie 
wspierać i zachęcać do 
działania. 

    L’Arche i Wiara i Światło 
zakorzenione są w tej samej 
duchowości, utworzonej na 
fundamencie miłości Boga do 
najsłabszych i najbiedniej-
szych, i na ich zdolności 
otwierania serc na 
współczucie oraz przesłanie 
płynące z Ewangelii. 

    Nasze podstawowe cele są 
takie same: przyjmowanie 
ludzi niepełnosprawnych i 
ukazywania innym ich 
powołania oraz działania 
ukierunkowane na ich 
integrację ze społeczeń-
stwem oraz ze wspólnotami 
chrześcijańskimi. 

    (…) Jak możemy stworzyć 
miejsca, gdzie moglibyśmy 
spotykać się, żeby dzielić nasz 
ból i modlić się za siebie 
nawzajem? Jak możemy 
rozwinąć poczucie jedności 
głębsze niż dzielące nasz 
różnice? Jak możemy stać się 
bardziej świadomi faktu, że 

walczymy razem i że 
prowadzi nas ta sama miłość 
Boga? 

    (…) Jeżeli wystąpimy razem 
w duchu modlitwy i miłości, 
pragnąc wspólnego wsparcia, 
Bóg nam pobłogosławi. 
Jedność, która szanuje 
różnice zawsze przynosi dużo 
owoców. 

    Rekolekcje są jednym z 
najważniejszych miejsc tej 
jedności. Rekolekcje, które są 
jednym z najlepszych miejsc 
głoszenia naszej duchowości, 
obdarzają nas ogromem łask. 

    Te rekolekcje są niezbędne, 
jeżeli chcemy, aby nasze 
wspólnoty wzrastały zgodnie 
z Boskim planem i żeby były 
znakami nadziei, życia i 
zmartwychwstania w świecie, 
w którym jest tak wiele oznak 
rozpaczy i śmierci, jeżeli 
chcemy, żeby do ludzi 
niepełnosprawnych dotarła 
dobra nowina Jezusa i żeby 
mogli oni nieść ją innym.  
 

JEAN VANIER 

Wiara i Światło  i l’Arche!  

Tak, jak nasi bracia i siostry z l’Arche, 
wiemy bardzo dobrze, ile 
zawdzięczamy Jean’owi Vanierowi. W 
Leeds zdecydowaliśmy się dodać 
„rozwój współpracy z l’Arche” do 
naszych priorytetów, żeby wzmocnić 
nasze braterskie więzi. Zadania tego 
nie zaczynamy od zera! Oto kilka 
przykładów: 
• Wspólnoty l’Arche zostały zaproszone 

do wzięcia udziału w pielgrzymkach 
prowincji z okazji 40-lecia Wiary i 
Światła, 

• Przy różnych okazjach organizo-
waliśmy spotkania naszej Rady 
Międzynarodowej (Ukraina, 2008) 
albo Międzynarodowego Zespołu 
Koordynującego (Belgia, 2012) z 
Międzynarodowym Zespołem 
Kierującym l’Arche, 

• Wielu członków Wiary i Światła 
regularnie zgłasza chęć uczestnictwa 
w rekolekcjach w „La Ferme”: Liban, 
Kanada, Stany Zjednoczone, Rosja, 
Zjednoczone Królestwo… 

• Regularnie spotykamy się z 
Patrickiem Fontaine i Eileen Glass, 
żeby sprawdzić, jak realizować tę 
najważniejszą dla nas sprawę, jak 
wprowadzić ją w życie; czasami jemy 
lunch z naszymi założycielami, wtedy 
zawsze jest wesoło i przyjemnie. 

Bądźmy gotowi świętować z zapałem 
50-lecie l’Arche! Te spotkania mogłyby 
doprowadzić do nowych pomysłów 
dotyczących naszej współpracy, 
pomocnych w naszych misjach i 
„otwarciu naszych serc na współczucie i 
przesłanie Ewangelii” (Jean Vanier). 

GdC 

1 „List do moich braci i sióstr w Arce i Wierze i Świetle”, dostępny w sekretariacie międzynarodowym lub w księgarence: h]p://

www.faithandlight.org/rubriques/haut/publicaHons/faith-and-light-publicaHons, 1,50 €  
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Świadectwo 

Czuję się tak blisko 

JEAN-LUC VOUGA, WSPÓLNIE Z ŻONĄ, JEST 
POPRZEDNIM KOORDYNATOREM KRAJOWYM DLA 
SZWAJCARII. CZŁONEK EWANGELICKIEGO 
KOŚCIOŁA REFORMOWANEGO W NEUCHATEL, 
JEST TAKŻE OJCEM CZWORGA DZIECI, W TYM 
ADELINE, KTÓRA MA ZESPÓŁ DOWNA. W TRAKCIE 
PODRÓŻY DO JAPONII, ZOSTAŁ W TRYBIE NAGŁYM 
PRZYJĘTY DO SZPITALA… 
 

N ie, nie mogę jechać na lotnisko, muszą 
zabrać mnie do szpitala. W chwili, gdy 
wysiadam z taksówki, czuję się przytłoczony 

przez „wielką maszynę”. Tracę poczucie czasu, 
przestrzeni i rzeczywistości; nie jestem od nich 
odcięty, jestem po prostu gdzieś indziej. Prowadzę 
przerywane rozmowy, które są całkowicie 
niezrozumiałe. 

    Czuję się tak, jakbym był w ogromnym latającym 
spodku: od czasu do czasu coś wdychasz, czujesz się 
dobrze, później następuje krótka chwila paniki; 
następnie znów czujesz się wspaniale. 

    Potem, twarz uśmiechająca się zza maski mówi: 
„phlegm”, a ja nie rozumiem, bo nie mówię po 
angielsku. Zresztą, nie rozumiem niczego, co się ze 
mną dzieje. 

    Są chwile, gdy dochodzę do siebie, szczególnie 
gdy Françoise i mój syn Jonas odwiedzają mnie. W 
trakcie jednej z takich wizyt, Jonas tłumaczy 
angielskie słowo „phlegm” na „śluz” i wtedy 
rozumiem: ta „wielka maszyna”, która oddycha za 
mnie, która żyje za mnie, obarczona jest śluzem, 
który musi być usunięty, wyeliminowany… 

    Czuję się tak blisko was, moi niepełnosprawni 
bracia i siostry, z którymi podróżowałem przez tak 
wiele lat, jako przyjaciel, ojciec i kapelan. Czuję się 
tak blisko Adeline, przyjaciół w Wierze i Świetle, 
KaHmavic, duszpasterstwa. Mam to poczucie 
dzielenia przez chwilę czegoś z waszej 
rzeczywistości: 

• gdy wszystko wokół was jest niespokojne, 

• gdy ktoś mówi, wyjaśniając wam coś w języku, 
który prawdopodobnie jest dla was jeszcze 
dziwniejszy niż japoński dla mnie, 

• gdy rozmówca domaga się odpowiedzi, ale 
odpowiedzi na które pytanie i na co konkretnie? 

• gdy ktoś robi coś, żeby wam pomóc, nie myśląc o 
poinformowaniu was o tym … 

    Czuje się tak blisko. Potrzebuję połączenia. Z 
ogromną trudnością, ponieważ nie mogę mówić i 
ledwo mogę utrzymać ołówek, udaje mi się poprosić 
o błogosławieństwo Aarona. To błogosławieństwo 
kończy wszystkie uroczystości w Domu „Perce 
Neige”. Nie jest to tak po prostu błogosławieństwo 
udzielone przez celebransa, jest to 
błogosławieństwo każdego i dla wszystkich 
zebranych braci i sióstr: Niech cię Pan błogosławi i 
strzeże. Amen! Niech Pan rozpromieni oblicze swe 
nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Amen! Niech 
zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy 
pokojem. Amen! 

Z przyjaźnią. 
 Jabc-Lde Vfdgb 

Tokio, Oddział Intensywnej Opieki Medycznej, 
październik 2013 

Adeline i Jean-Luc 
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Świadectwo 

Dobry przyjaciel Papieża 

OJCIEC ALBERTO BOCHATEY, BYŁY KAPELAN WIARY 
I ŚWIATŁA NAJPIERW W ARGENTYNIE, A PÓŹNIEJ 
W RZYMIE, OBECNIE BISKUP LA PLATA 
(ARGENTYNA), ODWIEDZIŁ SWOJEGO PRZYJACIELA 
PAPIEŻA FRANCISZKA, KTÓREGO ZNA OD PONAD 
30 LAT. OTO JEGO RELACJA... 

 

Odkąd kardynał Bergoglio 
został papieżem Fran-
ciszkiem, można odczuć iż 
ręka Ducha Świętego jest 
nad nim. Jego uśmiech 
jest inny i ma osobowość, 
której nigdy wcześniej nie 
znaliśmy. 

Kiedy, poprzez kardynałów, Duch Święty powołał go 
by był następcą św. Piotra, to przejęło jego życie i 
dało mu odnowioną żywotność. Przekonałem się, że 
miewa się on wyjątkowo dobrze: wygląda młodziej i 
posiada tą samą jasność ducha, wspaniałą pamięć, 
ogromną determinację i siłę, zdolność słuchania i 
refleksji nad dobrem swoich podwładnych..... 
Niewątpliwie udzieli on Kościołowi odpowiedzi, na 
które czekamy. 

Już te pierwsze miesiące zmieniły Kościół. Papież nie 
jest teologiem intelektualistą, lecz duszpasterzem, i 
dowodzi tego odkąd zaczął sprawować urząd 
papieski. Uważam, że Rzym potrzebuje takiego 
papieża. Jest bardzo pogodny, bardzo dojrzały i 
posiada ogromną duchową głębię. Jest człowiekiem 
modlitwy. 

Jest nowoczesnym papieżem, w dobrym znaczeniu 
tego słowa. Zawsze był blisko ludzi, równocześnie 
będąc wiernym doktrynie Kościoła. Jest 
rygorystyczny, jeśli chodzi o swoją pracę, ale 
również stać go na odrobinę humoru. Nie mogę 
sobie przypomnieć spotkania, kiedy był kardynałem 
lub teraz - papieżem, podczas którego nie byłoby 
uśmiechu, żartu, czegokolwiek co pomaga budować 
dialog. Również w trudnych czasach, zawsze stać go 
na odpowiedni gest, który odkrywa jego ludzkie 
ciepło, kryjące się za autorytetem osoby duchownej. 

Zawsze żył prosto. To co widzimy, to nie jest fasada. 

Zawsze chodził w starym obuwiu, nigdy nie posiadał 
samochodu, zawsze sam robił sobie pranie i sam 
sprzątał. Jego życie zawsze było jedną wielką 
prostotą i to jest właśnie to, co czyni go 
szczęśliwym. 

Biskup Alberto Bochatey  

Papież Franciszek w Asyżu 

Poważnie i pełen uwagi, bez pośpiechu, papież 
Franciszek uśmiechał się, całował, delikatnie 
dotykał, kładł swoje dłonie na głowach i powiedział 
kilka słów do około osiemdziesięciu osób 
niepełnosprawnych (dzieci i dorosłych) podczas 
spotkania w Serafico Catholic InsHtute, u stóp Góry 
Subiaco. 
Papież, otoczony przez jego ośmiu Kardynałów 
Doradców z pięciu kontynentów, włączając w to 
kardynała kapucyna z Waszyngtonu, Seana 
O'Malleya, odłożył na bok swoje przemówienie i 
improwizował: 
"Jezus jest obecny i ukryty w tych dzieciach, 
Chrześcijanie muszą odkryć w nich rany Jezusa. 
Niestety społeczeństwo jest zanieczyszczone kulturą 
odrzucenia, która jest przeciwna kulturze przyjęcia. I 
ofiarami kultury odrzucenia są w rzeczy samej 
najsłabsi." 
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Kto z Was lubi śpiewać? 

J a lubię. Bardzo. Podążając ze słowami św. 
Augustyna „Kto śpiewa ten modli się 
podwójnie” zawsze szukam okazji by śpiewać, 

bo niesie to radość, daje siłę i nadzieję. Wspólny 
śpiew tworzy specjalny rodzaj więzi pomiędzy 
ludźmi – możemy nie znać się dobrze, ale śpiewając 
stajemy się jednością. Pamiętając o tym, Wspólnota 
„Perełki” z Łańcuta postanowiła zorganizować 
FesHwal Piosenki Wiaroświetlanej w swoim mieście. 

    To już XV FesHwal Piosenki zorganizowany w tej 
części Polski. Wcześniej jako małe wydarzenie 
odbywał się corocznie, do czasu przerwy, po której 
„Perełki” zdecydowały się na zorganizowanie 
kolejnego fesHwalu, który odbył się w 2012 roku.  
Zaprosiliśmy na niego wszystkie wspólnoty z 
Prowincji Polski Południowej, by spotkać się i 
wspólnie śpiewać na chwałę Panu. A po sukcesie 
zeszłorocznego FesHwalu w tym roku odbył się 
kolejny. 

    28 IX 2013 roku o godzinie 11:00 w Łańcucie 
zjawili się przedstawiciele ośmiu wspólnot. Łącznie 
było to ponad 100 osób, z instrumentami, 
przygotowanymi piosenkami oraz własną 
choreografią. Radosne spotkanie rozpoczęliśmy 
uroczystą Mszą Świętą. Następnie przyszedł czas na 
występy.  Każde przedstawienie było przepiękne, a 
smaczku rywalizacji dodawała możliwość zdobycia 
Nagrody Specjalnej Rady Prowincji Polski 
Południowej "Wiary i Światła”. Za najlepszych 
śpiewaków tegorocznego FesHwalu uznano 

Wspólnotę „Antosie” z Jasła, która otrzymała 
również Nagrodę Specjalną.  

    Nie należy jednak zapomnieć o reszcie 
uczestników, Wspólnot-ach: „Dominki Bis”, 

„Sarenki”, „Kamyczki”, 
„Ziarenka”, przedsta-wicielu 
„Gumisiów”, członkach Rady 
Pro-wincji oraz organiza-
torach - „Perełkach”. 

Mamy nadzieję że na 
kolejne FesHwale będzie 
przyjeżdżało coraz więcej 
osób i wszyscy razem 
będziemy sławić imię Pana 
pięknymi pieśniami. 
Dziękuję wszystkim Wam, za 
wspólnie spędzenie tego 
dnia, za Wasze przybycie, za 
pięknie zaśpiewane 

piosenek i za radość, którą przywieźliście razem z 
sobą do Łańcuta.  

    Do zobaczenia za rok. 

    Gdzie słyszysz śpiew tam idź, tam dobre serca 
mają, źli ludzie wierzaj mi, Ci nigdy nie śpiewają. 

 

Zostańcie z Bogiem. 

Agnieszka Całka  

wraz ze Wspólnotą „Perełki”  

z Łańcuta 
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Odrodzenia 

W ZNSfTf[V 

    Wspólnota w Kadomie, która zmarła i której nie 
udało się spotkać od 2011r., zebrała się w sierpniu 
2013r., by nakreślić mapę drogi naprzód. Na 
spotkaniu – ułatwionemu dzięki Tobiasowi Fr. 
Davidowi i mnie – obecnych było 12 osób. Pani 
Mhishi wielce się przyczyniła do tego renesansu 
poprzez mobilizację członków byłej wspólnoty, 
zaproszenie młodych ludzi i skontaktowanie się z 
parafiami… 

    Pani Butete, obecny lider wspólnoty, wyraziła 
wdzięczność dla wszystkich, którzy przyszli i wezwali 
ludzi do angażowania się, by zapewnić pozytywny 
rozwój wspólnoty. Wezwała członków do 
jednoczenia się i pokonywania podobnych wyzwań 
w przyszłości. 

    Fr. David podkreślił, że nie ma znaczenia ilość 
członków we wspólnocie; ważne jest, by paru 
zainteresowanych członków spotkało się i podzieliło 
darem Wiary i Światła, który jest zapakowany w 
miłość, jedność, solidarność i radość; który odkrywa 
piękno osoby z upośledzeniem. 

    Niektórzy dawali świadectwa, jak to Wiara i 
Światło wnosi radość w ich życie. Mama Carol 
wyraziła swoją wzrastającą potrzebę wspólnoty 
mówiąc, że wiele się nauczyła od Wiary i Światła. 
Zawsze czuła ulgę, gdy ludzie ją odwiedzali. 
Pokazywało to, że zależało innym na niej – jej 
rodzinie i Carol w szczególności.  

Tija Bbkdlb 

Wicekoordynator Zimbabwe 

W N_[VU KTWVP_^NN 
    Podczas spotkania międzynarodowego w Quebec 
w 1998r. spotkałem delegatów ze wspólnoty z 
Nowej Kaledonii; parę lat później, w 2005r., 
wspólnota ta zaprzestała działalność. Grupowanie 
razem ze wspólnotami z Nowej Zelandii i Australii, 
gdy nie mówi się po angielsku, z pewnością nie 
pomogło tej bardzo kruchej wspólnocie, która była 
również zbyt odizolowana, by rosnąć i się rozwijać. 
Prowincja zdecydowała, że spędzimy 3 tygodnie pod 
koniec 2011r. w Nouméa. Wyruszyłem uzbrojony w 
dane kontaktowe Jacqueline, byłej koordynatorki, i 
trzy kopie książki Marie-Hélène; jedna była dla 
Jacqueline, druga dla biskupa Calveta, Arcybiskupa 
Nouméa, a trzecia dla biskupa de Rasilly, Biskupa 
Wallis i Futuny. 

    I oto otrzymałem długi list od Jacqueline, w 
którym pisała, że wspólnota w zeszłym roku 
ponownie ruszyła oraz że nie chciała mi mówić za 
wcześnie, na wypadek, gdyby ten renesans był 
krótko żyjący; ale teraz zakończyła się integracja do 
parafii ‘Riviere Salee”! Alleluja! Pisała też, że 
największą niespodzianką był fakt, iż to ludzie z 
upośledzeniem, którzy znali wspólnotę wcześniej, 
najbardziej chcieli jej powrotu! 

    Potrzeba jest jasna. Teraz zadaniem jest 
przekonanie większej ilości rodziców do przyjścia, do 
składania świadectwa w diecezji Nouméa i poza nią 
oraz do zapewnienia, że reszta diecezji Wallis i 
Futuna, oczekującej na Wiarę i Światło, chce 
dołączyć! 

GdC 

Pani Butete (po lewej z kapeluszem) 

Aurélia i jej mama Jacqueline  
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Spotkanie z  
Anne-Marie Pike  

NOWYM PREZYDENTEM MIĘDZYNARODOWYM 
WIARY I ŚWIATŁA JEST NOWOZELANDKA, KTÓREJ 
ŻYCIE JEST ŚWIADECTWEM POŚWIĘCENIA DLA 
LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

C zy jest to odpowiedź na papieskie wezwanie, 
żebyśmy skierowali się ku osobom 
zepchniętym na margines? W każdym razie, 

na prezydenturę Ruchu Wiara i Światło wskazano 
państwo z „końca” świata: Nową Zelandię. Wybrana 
w lipcu, podczas Zgromadzenia Ogólnego w Leeds 
(Anglia), aby zastąpić Kanadyjczyka Henriego Majora 
na stanowisku prezydenta Rady Zarządzającej. Anne-
Marie Pike mieszka w Christchurch, drugim co do 
wielkości mieście w kraju, znanym nam niestety z 
bardzo smutnego powodu – trzęsienia ziemi w 2011 
roku. Jednak, pomimo tego, że mieszka ona w 
najbardziej oddalonym miejscu planisfery, Anne-
Marie Pike od wielu lat jest w centrum wydarzeń 
związanych z Wiarą i Światłem i z osobami 
niepełnosprawnymi. Anne-Marie ma troje dzieci, w 
tym chorego na zespół Downa syna Johna, który 
został przez nią adoptowany. Była ona założycielką 
wspólnot w swoim mieście w latach 80-tych, 
następnie wzięła na siebie odpowiedzialność za 
wspólnoty na poziomie krajowym, a ostatnio objęła 
zarząd w strefie Azja-Pacyfik.  

    Jest to kobieta, która chciała zostać misjonarką, 
gdy była młoda. Teraz wyznaje: „Z powodu ogromnej 
odległości, propozycja objęcia funkcji 
międzynarodowej wydawała mi się niemożliwa. 
Jednakże moja filozofia życiowa doprowadza mnie 
do refleksji, że gdy Bóg wzywa, nie ma dobrego 
powodu, żeby go nie posłuchać…” 

    Z krzyżykiem Taizé zawieszonym na szyi, 
bardzo dyskretnym kolczykiem w nosie i 
zdecydowanym spojrzeniem, Anne-Marie Pike 
prezentuje świadectwo pouczającego poświęcenia… 
Korzenie jej zaangażowania i oddania sięgają lat 70-
tych. Mówi ona: „Po śmierci mojego ojca, tuż przed 
moim ślubem z Rogerem, moja mama zaczęła 
zajmować się dziećmi, które straciły rodziców. 

Niektóre z nich były niepełnosprawne. Mieszkaliśmy 
wtedy w pobliżu. Tak oto zaczęłam spotykać ludzi 
niepełnosprawnych.” W 1997 roku, Anne-Marie była 
bardzo wzruszona spotkaniem z Jeanem Vanier, 
podczas jego pobytu w Nowej Zelandii. 

 

„NTUXNOg^NVU\QV SNVU\YV ^T QNVSN” 

 Zaintrygowani projektem Arka, w 1989 roku, 
po śmierci matki Anne-Marie, gdy odziedziczyli drugi 
dom, ona i jej mąż dostrzegli możliwość 
przekształcenia ich zainteresowań w coś 
konkretnego. Założyli wtedy wspólnotę dla ludzi z 
problemami w uczeniu się. Nazwali tę wspólnotę 
„Marralomeda” , co w języku Aborygenów oznacza 
„najpiękniejsze miejsce na ziemi”. Obecnie, goszczą 
oni 19 ludzi w pięciu budynkach zlokalizowanych tuż 
obok rodzinnego domu Pike’ów.  



17 

Świadectwo 

    „Zrobiliśmy to, co według nas powinniśmy byli 
zrobić. Nie bez wahania! Jednak mieliśmy pewne 
znaki, takie jak pracownik opieki społecznej, który 
słyszał Jeana Vanier w czasie jego wizyty, i miał po-
mysł podobny do naszego… Gdy cofam się myślami 
w przeszłość, wraca do mnie zdanie z Ewangelii: 
„Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko 
inne będzie wam dodane”. To jest właśnie to, co sta-
raliśmy się robić. Bóg zorganizował moje życie dużo 
lepiej, niż ja sama bym to zrobiła!” 

    Tak więc powstało pełne życia miejsce współpracy 
z osobami niepełnosprawnymi, dla których Anne-
Marie jest teraz pełna wdzięczności: 
„Najwspanialszym prezentem, który oni mi dali jest 
głębia naszych relacji. Oto jeden z przykładów: w 
2011 roku byłam w Lourdes z Wiarą i Światłem, gdy 
otrzymałam telefon, że jedna z pierwszych kobiet, 
które przyjęliśmy do naszej wspólnoty była umiera-
jąca. Wróciłam więc do Nowej Zelandii – była to 
dwudniowa podróż – zobaczyłam ją, a dwie godziny 
później ona zmarła…” Kilka miesięcy później taka 
sama historia wydarzyła się w odniesieniu do kolej-
nej niepełnosprawnej kobiety, z którą łączyła Anne-    

Marie głęboka, aczkolwiek nie zawsze łatwa więź. 
„Co za niesamowity dar! Według mnie, to naprawdę 
wyraża głębię ich miłości”. 

Jak Anne-Marie widzi przyszłość Wiary i Światła w 
nadchodzących latach? Czy wspólnoty, które w kra-
jach zachodnich coraz bardziej się starzeją, będą w 
stanie sprostać wymaganiom? Tu Anne-Marie do-
strzega nowe horyzonty. „W obecnych czasach w 
Nowej Zelandii nie ma już instytucji dla ludzi niepeł-
nosprawnych. Uważa się, że powinni oni żyć w naj-
normalniejszy z możliwych sposobów w swoich wła-
snych domach. Minusem takiej sytuacji jest to, że w 
efekcie końcowym osoby te spędzają cały swój czas 
oglądając telewizję: nie słyszymy ich potrzeby wspól-
noty… Myślę, że jest to potencjalna droga dla roz-
woju Wiary i Światła w przyszłości, poza spotkania-
mi rodziców. Zakończymy tym oczywistym i nieprze-
tłumaczalnym sloganem: W Wierze i Świetle chodzi 
nam o relacje z drugą osobą!” 

Cyril Douillet 

Światło i Cienie, Nr 195, październik 2013 

Leeds 23 lipiec, dzień wyboru Anne-Marie  
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Życie z moją siostrą  
daje siłę  

T en temat szczególnie mnie dotyka ponieważ 
mam młodszą siostrę, która jest niepełno-
sprawna. Ma na imię Julie, ma 25 lat i cierpi 

na zespół Downa. Jest promieniem słońca w naszej 
rodzinie. Rozpieszczona przez swoich czterech star-
szych braci, zawsze pełna radości i uśmiechnięta - 
nawet mimo, że kiedy chce, to wie jak się dąsać!  

    Temat wrażliwości jest głęboko we mnie. Nie jest 
czymś czego zrozumienie musiałbym pogłębić, po-
nieważ ten temat był zawsze obecny kiedy dorasta-
łem. Moi rodzice zostawili nam odkrycie na czym 
polega inność Julie i po prostu powiedzieli nam, że 
jest ona bardziej delikatna i nas potrzebuje.  

    Po jej narodzeniu, dołączyliśmy do wielkiej rodziny 
Wiary i Światła: każdego miesiąca spotykaliśmy się z 
innymi rodzinami, posiadającymi niepełnosprawne 
dzieci. To stało się dla nas czymś bardzo naturalnym, 
nie było potrzeby wyjaśniać z jakimi trudnościami 
może borykać się Julie ponieważ ich doświadczali-
śmy!  

    To nas zbliżyło jako braci ponieważ Julie była zaw-
sze kwitnąca. Zawsze zabieraliśmy ją razem z nami i 
była przez nas kochana. Zawsze szukaliśmy sposo-
bów, by jej pomóc dorastać i nigdy nie odsunęliśmy 
jej na bok mówiąc, że sobie nie poradzi.  

    Dziś jest ona świadoma swojej niepełnosprawno-
ści. Nie postrzega tego jako słabość, ale raczej jako 
różnicę, która prowadzi ją w życiu innymi, niż nasze, 
ścieżkami. Żyje z tym, jest zawsze uśmiechnięta.  

    Społeczeństwo próbuje wymazać różnice. 96% 
ciąż ze stwierdzonym zespołem Downa jest przery-
wanych. Jestem przekonany, że jeśli mojej małej sio-
strzyczki by tu nie było, nasze życie byłoby inne. 
Śmiem twierdzić, że każdy kto przyjdzie do naszego 

domu i zje obiad z naszą małą siostrzyczką, doświad-
czy radości, którą ona promieniuje.  

    Mój Tata, dając wykład na temat "Szczęście bycia 
wybranym" powiedział: "To jest naprawdę radość 
mieć niepełnosprawną córkę, ale radość, której niko-
mu bym nie życzył. To jest również cierpienie, coś 
bardzo trudnego". Jednak moi rodzice są przekona-
ni, że skoro Bóg postawił Julie w ich życiu, naznacza-
jąc ją jej kruchością, to tylko dlatego, że mieli we-
wnętrzną siłę, by temu podołać i być świadectwem 
dla innych. Niepełnosprawność wywraca życie do 
góry nogami, ale życie z moją małą siostrzyczką daje 
siłę.  

ADRIEN DU CHÉNÉ 

 

"WRAŻLIWOŚĆ: SIŁA CZY SŁABOŚĆ" JEST TO TEGOROCZNY TEMAT WYBRANY PRZEZ “RÉSEAU PICPUS”, 
RUCH, KTÓREGO CZŁONKOWIE SĄ STUDENTAMI I MŁODYMI, PRACUJĄCYMI CHRZEŚCIJANAMI. ADRIEN 
DU CHÉNÉ PISZE...  

Adrien i Julie 
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Poza zwykłym obozem 
Organizacja letniego kilkudniowego obozu dla naszej wspólnoty jest błogosławieństwem dla każdego. Jest 
to również wspaniała okazja, by zaprosić do nas młodych ludzi.  

Szybko się dopasowałam… 

Mój pierwszy letni obóz z osobami 
niepełnosprawnymi był wspaniałym doświa-
dczeniem. Przed wyjazdem trochę się obawiałam 
ponieważ było to dla mnie coś nowego. Jednak 
atmosfera, relacje pomiędzy liderami a osobami z 
niepełnosprawnością i powitanie, jakie przygotował 
zespół sprawiły, że szybko się dopasowałam. Było 
wiele pięknych momentów na tym obozie z dużą 
dozą emocji i radości. Wiele się też nauczyłam, 
między innymi cierpliwości. Na koniec obozu 
zmęczenie brało już górę, ale biorąc pod uwagę 
wszystko to, czego doświadczyłam to było warto! 
Chciałabym podziękować wszystkim członkom Wiary 
i Światła za radość, jaką mi przynieśli. 

EHenne, 17 lat 

Obóz Wiary i Światła jest ...  

Jak by to wytłumaczyć? Obóz Wiary i Światła, jest jak 
wielki rodzinny posiłek!  

Didier 

 

Sześć dni pod okiem Boga 

Widok grupy Wiary i Światła w kościele na placu św. 
Barnaby może być trochę niepokojący. W 
rzeczywistości jest to bardzo nietypowa grupa. 
Jednakże, jeśli spędzisz choć pięć minut z tą grupą 
twoja twarz będzie promieniała radością. Jaki jest 
nasz sekret? Weź dużo dobrego humoru, mnóstwo 
radości, pełną łyżkę miłości i dopraw wszystko 
niezapomnianymi walkami wodnymi, muzyką, 
energicznym tańcem, pływaniem w jeziorze o 
temperaturze 15°C, przejażdżkami karetą z Sibelle i 
Tulipe… Efekt będzie wprost idealny! 

Sześć dni pod okiem Boga, modlitwy, spotkania, 
siostry z Ste ScholasHque i mnisi z En Calcat… Każdy 
z nas opuścił obóz, wspominając niezwykłe chwile, 
chwile, których nigdy nie spodziewaliśmy się 
doświadczyć. Ochoczo patrzyliśmy naprzód na 
nadchodzący rok.  

Bérangère 

Utopijny świat? 

Nasi przyjaciele z Wiary i Światła mogą nas wiele 
nauczyć: modlą się z zapałem i szczerością, a ich 
twarze rozświetla radość. Florian zręcznie żongluje, 
Emilie gra na Djembé (instrument muzyczny, 
przypomina bęben). Nie bierz siebie zbyt poważnie: 
gry zespołowe mają swoich zwycięzców, ale szybko 
zapomnisz kim oni są. W tych dniach gości wzajemne 
wsparcie i radość. Nie, nie śnisz, to nie jest utopijny 
świat, ale codzienne życie jakiego doświadczamy na 
obozie Wiary i Światła. 

Antoine 
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Nasze smutki... 

Anya Poluetkova 

    Anya miała 24 lata. Przez dwa 
lata odważnie walczyła z chorobą. 
Wszyscy jej przyjaciele z Wiary i 
Światła na Ukrainie organizowali 
długie łańcuchy modlitwy, każda 
osoba modliła się pół godziny 
dziennie za nią… Niestety, 13 
października Anya odeszła. 

     Anya rozumiała istotę Wiary i 
Światła. Wspólnoty, gdzie osoba z 
upośledzeniem, jej rodzina i 
przyjaciele trzymali się za ręce 
wokół Jezusa. Miejsca, gdzie 
każdy otrzymywał i dzielił się 
miłością Chrystusa. Anya była 
osobą pomysłową, inteligentną i 
duchową. Nie przechwalała się, 
preferując prostotę.  

    Nigdy również nie próbowała 
się popisywać. Nie mogę sobie 
przypomnieć, by kiedykolwiek 
wygłosiła uroczystą mowę o 
osobach z niepełnosprawnością, o 
Bogu czy wspólnocie. Zamiast 
tego po prostu była, uśmiechnięta 
i troszcząca się o wszystkich. 
Przyciągała ludzi samym jej 
uśmiechem. 

    Anya naprawdę doceniała dar 
życia, codziennie i w każdej chwili. 

Jesteśmy zasmuceni, ale wiemy, 
że Anya jest teraz z Jezusem. 

Lbtuvb Gtugftuawb 

 

Peter Zajkás 

    Peter, pierwszy koordynator 
Wiary i Światła na Węgrzech, 
dołączył do Ojca pod koniec 
września. Miał 49 lat. Będziemy 
go pamiętać w naszych 
modlitwach i sercach, jak również 
jego żonę i piątkę ich dzieci. 

 

Sindulfo Martnez Ynga 

    Ojciec Isaac, nasz 
międzynarodowy kapelan, stracił 
swojego ojca, który odszedł do 
Domu Bożego 25 października. 
Ojciec Isaac pisze: 

    W paru słowach chciałbym z 
całego serca podziękować, w 
imieniu swoim, Ojca Abada i 
mojej rodziny, za wasze modlitwy 
i duchowe wsparcie, kiedy mój 
ojciec Sindulfo MarEnez Ynga 
odszedł do Domu Bożego. 

Odbyliśmy podróż do mojej wioski 
(Huarochiri, Peru), by uczcić jego 
pogrzeb. Stopniowo godzimy się z 
wolą Pana Boga, biorąc pod 
uwagę 85 lat, które z nami 
spędził. Teraz, gdy rozpoczyna 
nowe życie w Raju, prosimy go o 
wstawiennictwo za nas. Pan Bóg 
okazał nam łaskę, gdyż jego 
odejście powinno przybliżyć nas 
do siebie. Jak mówimy w Peru, w 
„fioletowym miesiącu” (paździer-
niku) lub „Panu Cudów”1. Dziękuję 
raz jeszcze, pozostaję zjednoczony 
w Jezusie. 

 

1 
Październik w Peru jest „fioletowym 

miesiącem” na cześć „Pana Cudów”, 
patrona stolicy, Limy. Od 1687r. 
obraz ukrzyżowanego Chrystusa, 
namalowanego przez angielskiego 
niewolnika i nietkniętego przez 
trzęsienie ziemi w 1655r., był 
niesiony w procesji ulicami 
peruwiańskiej stolicy.  

Kopia obrazu jest kładziona na 
cokole ważącym dwie tony, który 
jest niesiony ulicami peruwiańskiej 
stolicy na ramionach grupy wiernych, 
ubranych na fioletowo - kolor Pasji 
Chrystusa. 

Album rodzinny 
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Album rodzinny 

…i nasze radości 

Bardzo młoda prababcia! 

Louise i Henri Major powitali 
swoją pierwszą prawnuczkę! 
Aimée urodziła się 4 listopada. 

    Wielkie gratulacje dla całej 
rodziny. 

 

Trzy wesela w jednym roku! 

W kwietniu Raphaël, nasz drugi syn, 
ożenił się z Annitą w Tananarive 
(Madagaskar); teraz są we Francji. 

W październiku Géry, piąty syn, 
ożenił się z KrisHną w Wilnie (Litwa). 
Wzięliśmy udział w spotkaniu z jedną 
z wileńskich wspólnot; nasz pobyt był 
bardzo przyjemny. Para tam mieszka. 

Następnie w listopadzie Philippe, 
najstarszy, ożenił się z Laure-Amélie 
w MarHllac. Wyjechali do Manila 
(Filipiny) pod koniec października. 
Philippe otwiera tam trzy piekarnie. 

Modlimy się do Boga o radości i 
nadzieje, które zostaną spełnione. 

Mieyak Atzdicf 

Prowincja France Between the 
Seas (Francja między morzami) 

 

W Polsce 

Marta Baryła zgodziła się na drugi 
mandat dla prowincji Polska 
Północna. 

Agnieszka Majek została wybrana 
koordynatorką prowincji Polska 
Południowa. 

Raphaël i Annita 

Géry i Kristina  

Philippe i Laure-Amélie  

Marta 

Agnieszka  

 

Aby wnieść wkład do „Żagli na 
Maszt!”, przysyłajcie nam 
relacje ze zgromadzeń, 
spotkań, sesji formacyjnych, 
zdjęcia… Przysyłajcie nam 
wiadomości o wspólnotach, 
którym towarzyszycie, zbie-
rajcie kwiatki… 
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Życie międzynarodowe 

Odnowiony zespół 
JuPVv VN_WV``V z Beau Bassin (MauriHus), były koordynator prowincji „Rainbow” (ang. tęcza; Madagaskar, 
MauriHus, Reunion, Seszele) będzie towarzyszyć prowincjom: „Afryka Wschodnia” (Rwanda, DRC Kivu, 
Uganda, Kenia, Burundi), „Capricorn Africa” (ang. Afryka Koziorożca; Zimbabwe, Południowa Afryka, 
Zambia, DRC Lubumbashi) i „Rainbow”. 

A^^ ESS_`` z Rotherham (Wielka Brytania), była koordynatorka prowincji „Wielka Brytania Północna”, 
będzie towarzyszyć prowincjom: „Wielka Brytania Północna”, „Wielka Brytania Południowa”, „Irlandia”. 

ASwTP EP[TaP z Mansoura (Egipt), były koordynator prowincji „Holy Family” (ang. święta rodzina; 
Północny Egipt, Sudan), będzie towarzyszył prowincjom: „Holy Family”, „Egipt Środkowy”, „Egipt 
Południowy - Kuwejt”, „ILA Trinity” (Iran, Północno-Wschodni Liban, Armenia), „Liban Południowy - 
Jordania” i „Syria”. 

KaN\`N^T JT\N^Tu\gTN`V z Wilna (Litwa), wicekoordynatorka prowincji „Between the Seas” (ang. Między 
Morzami), będzie towarzyszyła prowincjom: „Northern Lights” (ang. Zorza Polarna; Dania, Estonia, 
Norwegia, Szwecja), „Between the Seas” (Georgia, Litwa, Czechy, Rosja, Słowacja), „Danube” (Węgry, 
Romania, Serbia) i „Ukraina”. 

VTWVaNV JTYxuV\ z Kuala Lumpur (Malezja), była koordynatorka prowincji „Colors of Asia” (ang. Kolory Azji; 
Malezja, Pakistan, Singapur), będzie towarzyszyć prowincjom „Colors of Asia”, „Southern Cross” (ang. 
południowy krzyż; Nowa Zelandia, Australia), „Light of the Orient” (ang. światła orientu; Korea Południowa, 
Hong-Kong, Japonia, Tajwan). 

Judex  

Valerie  Kristina 

Ann Amgad 

Judex, Ann, Amgad, Kristina i Valerie dołączą do zespołu, na który składają się już: 
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Życie międzynarodowe 

Agathe 

Joanna Fred Maria-Silvia Lucia 

Ludovic Raùl  

LuYNT CT\`VWWT z Fidenzy (Włochy), towarzysząca prowincjom „Peace River” (ang. rzeka pokoju; Północne 
Włochy, Galilea), „Kimata” (Centralne Włochy, Cypr, Grecja), „Seas and Volcanoes” (ang. morza i wulkany; 
Południowe Włochy), „Mountains without Borders” (ang. góry bez granic; Szwajcaria, Jura Francuska), 
„Chorwacja”, „Słowenia”. 

J_T^^T K_YQ_` z Jaworzna (Polska), towarzysząca czterem prowincjom Polski: „Polska Północna”, „Polska 
Zachodnia”, „Polska Południowa”, „Polska Centralno-Wschodnia”. 

FaVP SVTwaV^ z Bloomington (USA), towarzyszący prowincjom: “Kanada Wschodnia”, “Kanada Zachodnia”, 
“USA Wschodnie”, “USA Zachodnie”. 

MTaNT-SNWyNT PV JV\u\ TTyTaVQ z Sao Paulo (Brazylia), towarzysząca prowincjom: „Open Hearts” (ang. 
otwarte serca; Republika Dominikany, Meksyk, Honduras, Nicaragua), „Jesus, Light of the Andes” (ang. 
Jezus, światło Andów; Peru, Chile, Kolumbia, Ekwador), „Reborn” (ang. odrodzenie; Północno-Zachodnia 
Brazylia), „Campo Belo (Środkowa Brazylia), „Bridge of Friendship” (ang. most przyjaźni; Południowa 
Brazylia, Argentyna, Paragwaj). 

AwT`dV DV\z_\\V\ z Montrouge (Francja), towarzysząca prowincjom: „Francja Północna”, „France Sparkling 
East” (ang. błyszczący Wschód Francji), „Ile de France West”, „Paris et le Levant”, „Belgia”. 

LuP_yNY PV WT QuN^`N^NV z Mazare (Francja), towarzyszący prowincjom: „France Rhône Azur”, „Loire-Rhône-
Auvergne”, „France Entre Deux Mers”, „Francja Środkowa”, „Francja Zachodnia”. 

RTuW IQxuNVaP_ z Salamanca (Hiszpania), towarzyszący prowincjom: „Heart of Europe” (ang. serce Europy; 
Niemcy, Austria, Luksemburg, Holandia), „IleratlanHc” (Zachodnia Hiszpania, Gibraltar), „Terra et Mate” 
(Wschodnia Hiszpania), „Luzitana” (Portugalia). 

W imieniu wszystkich wspólnot Wiary i Światła ogromne podziękowania  
dla każdego z was!  
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Agenda międzynarodowa 

Pierwszy kwartał 2014 

• 30 listopada - 1 grudnia: spotkanie prowincji 
„Luzitana”, po którym odbędzie się spotkanie rady 
prowincji, Vila do Conde, Portugalia 

• 10 - 13 stycznia: spotkanie rady „Between the 
Seas” („Między morzami”) (Gruzja, Litwa, Czechy, 
Rosja, Słowacja), Brno, Czechy 

• 18 - 19 stycznia: spotkanie rady prowincji 
„Mountains and Valleys without Borders” („Góry i 
doliny bez granic”) (Szwajcaria i Jura Francuska), 
Fribourg, Szwajcaria 

• 25 - 26 stycznia: spotkanie koordynatorów 9 
prowincji francuskich, po którym odbędzie się 
zgromadzenie ogólne stowarzyszenia, Paryż 

• 29 stycznia: konferencja Jeana Vanier, 
zorganizowana przez Chrześcijańskie Biuro Osób 
Niepełnosprawnych, na temat: „Smak szczęścia”, 
Paryż, (Unesco 125, aleja de Suffren, godzina 2000) 

• 8 lutego: spotkanie rady prowincji „France Loire 
Rhône Auvergne” („Francja Loara Rodan 
Owernia”) 

• 8 lutego: rada prowincji UK North, Harrogate 

• 21-23 lutego: zgromadzenie prowincji „Polska 
Zachodnia”, Głogów 

• 27 lutego-3 marca: spotkanie Międzynarodowego 
Zespołu Koordynującego, Trosly-Breuil, Francja 

• 1-3 marca: rada prowincji „Heart of 
Europe” („Serce Europy”) (Niemcy, Austria, 
Luksemburg, Holandia), Steyl, Holandia 

• 7-9 marca: spotkanie Rady Zarządzającej 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Wiara i 
Światło, 

• 22-23 marca: zgromadzenie prowincji „France 
Sparking East”, PorHeux 

• 22 marca: spotkanie rady prowincji „Southern 
Cross” („Krzyż południa”) (Australia, Nowa 
Zelandia), Melbourne, Australia 

Solidarność międzynarodowa 
Na co zostały wykorzystane twoje składki 

od października? 

Zgromadzenie prowincji „Capricorn Africa” (Afryka 
Południowa): 1 370 € 

Wspierane projekty  

• Sesja formacyjna na Madagaskarze: 3 500 € 

• Sesja formacyjna na Litwie: 1 000 € 

• Egipt Północny / Sudan: wizyta we wspólnotach z 
Sudanu Południowego: 3 000 € 

• Zgromadzenie prowincji na Filipinach: 2 000 € 

Chcesz dokonać darowizny? 
W kilku krajach Wiara i Światło jest rozpoznawanym i zarejestrowanym stowarzyszeniem charytatywnym. Tak jak 
we Francji, możesz być upoważniony do odliczenia od podatku każdej darowizny dokonanej lokalnie. Sprawdź w 
stowarzyszeniu w swojej prowincji.  

Dotacje online: www.faithandlight.org 


