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„Jabłko modlitwy”  
 

Podczas międzynarodowych spotkań i świętowań to jabłko, 
pozostające na stole w sali konferencyjnej oraz na ołtarzu, 
przypominało nam o naszych nieobecnych przyjaciołach z 

Syrii, Egiptu, Afryki Wschodniej i z prowincji Capricorn Africa 
(Afryka, okolice zwrotnika Koziorożca), którym nie udało się 
otrzymać wizy. W ten sposób byli oni stale obecni w naszych 

sercach i w naszych modlitwach. 

 
 

 

Wielka miłość 
 
W Leeds doświadczyłam ogromnej miłości, ogromnej miłości do 
Boga i do innych osób. Ci ludzie przybyli z całego świata; od 
Nowej Zelandii do Peru, od Południowej Afryki do Norwegii. 
Poznałam Elaine, która ma 70 lat i która powiedziała mi, że 
podróż tutaj zajęła jej 26 godzin. Byłam pełna podziwu dla niej i 
dla jej miłości do Wiary i Światła. 
 

Agnieszka, Polska 



Od redakcji 

Kontynuujmy  
przygodę! 

P 
o naszym wspaniałym spotkaniu międzyna-
rodowym w Leeds miesiąc sierpień był dla 
wielu osób czasem odpoczynku i 

regeneracji! Spotkanie było bardzo intensywne w 
zawieraniu znajomości, dzieleniu się, komunii, 
pracy, świętowaniu, zabawach, warsztatach, ale 
też i w chwilach napięć… 
 

 Jego sukces jest tym większy, gdy weźmie się pod uwagę długie i skrupulatne 
przygotowania poczynione w szczególności przez sekretariat międzynarodowy oraz 
ekipę domową. 
 
 Zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci przez prowincję UK North (Wielka Brytania 
Północna) oraz Uniwersytet Trinity w Leeds (przyp. tłum. Trinity – Trójca), a nazwa 
tego uniwersytetu przypomniała mi spotkanie w Lourdes, kiedy ojciec Jim Corkery 
porównał Wiarę i Światło – i jej relacje bazujące na wzajemności i równości – do Trójcy 
Świętej. Zatem jest pewna logika w byciu tutaj, pięć lat po Lourdes, by spotkać się 
ponownie i powrócić do naszych prowincji z ramionami pełnymi wspaniałych owoców, 
którymi dzielić się możemy w naszych wspólnotach. 

 
 Ten numer specjalny “Leeds” pozwoli tym, którzy tam byli 
przeżyć ponownie to, co doświadczyliśmy podczas tego 
wspaniałego tygodnia, a tym, których tam nie było lepiej 
zrozumieć co wydarzyło się w Leeds. Nie ma to być album 
pamiątkowy a raczej broszura, z którą możemy iść dalej, 
kontynuując naszą przygodę, byśmy wciąż przynosili owoce. 
 
 Pokażę pięć konkretnych elementów, które zapamiętałem 
ze spotkania: Chwała (Lauda:on), Entuzjazm (Enthusiasm), 
Energia (Energy), Rozeznanie (Discernment), Cierpienie 
(Suffering) (LEEDS).  

Ghislain du Chéné  



 Pierwsze, chwała lub dziękczynienie za wszystkie 

wspaniałe wydarzenia. Mogę przywołać tylko jedną rzecz, 
będzie to obecność pośród nas biskupa Patricka Rooke, 
nowo ustanowionego Arcybiskupa Canterbury, 
reprezentanta anglikańskiej wspólnoty Wiary i Światła, 
który  spędził z nami cztery dni w Leeds. Jest on ojcem 
Sussany, młodej kobiety z zespołem Downa w wieku 
zbliżonym do Julie. Od razu poczuł się wśród nas 
swobodnie: jego otwartość, przyjacielskość i uśmiech 
pozwoliły mu poznać wiele osób i, mam nadzieję, 
przyczyniły się do postępu w dążeniu do naszych 
ekumenicznych celów. 
 
 

 Byłem bardzo poruszony wszechobecnym 

entuzjazmem: w szczególności paroma pełnymi 

życia wieczorami, które pomogły pogłębić nasze 
przyjaźnie, wsparte kilkoma szklankami piwa i dobrą 
muzyką! Jednakże najbardziej zdumiewający był 
zespół w zielonych koszulkach, zwłaszcza młodzi 
ludzie z ekipy domowej, którzy czasem wykonywali 
bardzo niewdzięczne zadania – takie jak bieganie w 
poszukiwaniu zaginionych po sesjach w audytorium 
słuchawek – ale zawsze na ich twarzach widniał 
ogromny uśmiech. Żywię gorącą nadzieję na więcej 
młodych ludzi, takich jak ci, by animowali nasze 
wspólnoty, które są zbyt ciche. Papież Franciszek 
wezwał młodych ludzi, by wprowadzili trochę 
„zamętu” w naszych diecezjach. Ja wzywam młodych 
ludzi, by wytworzyli trochę radosnego zamieszania w 
naszych wspólnotach! 
 
  

 Energia jest tym co przywieźliśmy do naszych wspólnot; ten rozpęd jest w dużej 

mierze spowodowany obecnością wśród nas MARIE-HÉLÈNE MATHIEU. 

Biskup Patrick Rooke w Leeds  



 Cały czas otoczona i fotografowana, 
tego typu wydarzenia ją odmładzają! Jest to 
dla niej tak samo dobre jak jej obecność dla 
nas wszystkich i dla każdego z osobna. 
Czasem mówi się, że przyszłość buduje się z 
naszej wiedzy o przeszłości. Oznacza to, że 
początki naszego ruchu w Lourdes w 1971r, 
powinny zawsze pozostawać w naszej 
pamięci. Jak przypomniała nam MARIE-
HÉLÈNE nie jesteśmy wezwani do udawania 
naszych założycieli, a raczej do powracania 
do źródła ich inspiracji. 
 
 

 W Leeds nabraliśmy koniecznego rozpędu, by kontynuować tę wspaniałą przygodę 
jaką jest Wiara i Światło.  
 
 
 Rozeznanie jest czymś czego doświadczyliśmy kilkakrotnie: po wysłuchaniu słów 
JOHNa SARGENTa, gdy przygotowywaliśmy się do głosowania na członków Rady 
Zarządzającej, gdy decydowaliśmy o priorytetach na nadchodzące pięć lat, które 
zobowiązały nas, ale również wszystkie z 1500 wspólnot Wiary i Światła na całym 
świecie.  

Marie-Hélène  

z Louise and Henri Major  

(uprzedni Prezydent Wiary i Światła)  

Zespół nominacyjny:  

François Bal, Elaine Swain, ojciec Isaac Martinez i Maureen O’Reilly  



Każdy reprezentant był inny, są tacy, którzy zmagają się ze zrozumieniem drogi, którą 
będziemy podążać i nikt nie powinien zostawać z tyłu. Osobiście zdałem sobie sprawę z 
tego, że czas rozeznania jest dość trudnym doświadczeniem. 
 

 Cierpienie pochodziło z braku ludzi wokół 
mnie, których obecności się spodziewałem. ANN 
EMMOTT opowiedziała jak się cieszyła, widząc 
tak wielu ludzi z jej prowincji w dniu zabawy we 
wspólnotach. Powiedziała: „Czułam się jak 
mama kura ze swoimi kurczętami”. Naprawdę jej 
zazdrościłem ponieważ byłem zasmucony 
widząc, że nie było reprezentantów z tak wielu 
prowincji (Syria, Liban Południowy i Jordania, 
Egipt Północny i Sudan, Egipt Centralny, Egipt 
Południowy i Kuwejt, Afryka Wschodnia) oraz 
tym, że nie mogło przyjechać czworo wice-
koordynatorów międzynarodowych.  

 

 A teraz musimy iść naprzód; mówmy każdemu o wspaniałych rzeczach, jakich 

doświadczyliśmy, dzielmy się tym ile tylko będziemy mogli. Teraz, z naszym nowym 

planem działania, kontynuujmy przygodę!  

Ellen (Norwegia) i Ann  

Piękna, wielka rodzina 

Uświadomiłem sobie jak piękna jest międzynarodowość Wiary i 
Światła. Wszystkie kontynenty były reprezentowane i mogliśmy 
dzielić się z każdym indywidualnymi doświadczeniami naszych 
wspólnot. Po raz kolejny zdałem sobie sprawę z tego, że 
pomimo lub dzięki różnorodności języków i kultur jesteśmy 
częścią pięknej, wielkiej rodziny. Nigdy nie zapomnę tych 
doświadczeń dzielenia się, refleksji i świętowania. Myślę, że 
każdy z nas może i powinien na swój własny sposób dzielić się z 
innymi tym, czego doświadczamy w naszych wspólnotach i 
starać się uczynić świat piękniejszym. Musimy kontynuować tę 
piękną przygodę Wiary i Światła razem. 

JOSÉ, Belgia 



Wiadomości 

od papieża Franciszka 

J 
ego Świętobliwość papież Franciszek 
ucieszył się, kiedy został poinformowany o 
międzynarodowym spotkaniu i 

zgromadzeniu generalnym Wiary i Światła, które 
odbywało się w Leeds od 20 do 27 Lipca 2013r., 
wysłał on swoje gorące pozdrowienia wszystkim 
uczestnikom spotkania. 
 
 Ojciec Święty dziękuje Bogu za tych 
wszystkich pięknych świadków Wiary i Światła.  
Wiecie przecież, że poprzez wiarę, za rękę 
przyjaźni wyciągniętą do osób niepełnosprawnych, 
chwyta sam Jezus i również z Nim się 
zaprzyjaźniacie. 

 
W tej chwili rozpoznajecie twarz Chrystusa nawet w waszych najsłabszych braciach i 
siostrach, wasze oczy są otwarte na Jego wspaniałe światło, które płynie z Jego twarzy, 
które przemienia według Jego upodobania wszystkich, którzy się w nie wpatrują. (por. 2 
Ko 3, 18).  
 
 Jego Świątobliwość modli się, by radość jaką przekazujecie sobie nawzajem poprzez 
przyjaźń, którą się obdarzacie świeciła jasno dla wszystkich, aby i oni mogli rozpoznać 
piękno Chrystusowej twarzy i nauczyć się jak składać w Nim całą swoją ufność. 
 
 Z tymi uczuciami, Ojciec Święty przywołuje na wszystkich uczestników Zgromadzenia 
Generalnego pokój i radość Pana Jezusa Chrystusa oraz udziela wam Apostolskiego 
Błogosławieństwa. 
 
 Wasz w Chrystusie 
 

Angelo Becciu 

Zastępca 

Stefano i Franco (Włochy)  
witani przez papieża Franciszka,  

Pentecost 2013  



od arcybiskupa Canterbury  

T 
o moja wielka przyjemność móc wysłać wam 
pozdrowienia, wam, którzy zebraliście się w Leeds na 
waszym 16-nastym spotkaniu międzynarodowym. 

Jestem zachwycony, że to właśnie ten kraj ma przywilej gościć 
was na czas waszego zebrania. 

 Wspólnoty Wiary i Światła są jak drogowskazy do 
Królestwa Bożego. Wasze spotkania z osobami 
niepełnosprawnymi, ich rodzinami i przyjaciółmi, by dzielić się 
przyjaźniami i koleżeństwem, pokazują moc Chrystusowej 
miłości w działaniu. 

 Wasz temat przewodni „Wezwani, by przynosić owoce” 
przypomniana nam wszystkim, że ta miłość jest po to, aby się nią dzielić ze wszystkimi, 
których spotykamy, aby błogosławieństwo, które otrzymujemy mogło również dawać 
owoce w życiu innych. 

 Dziękuję wam wszystkim jako ruchowi za wasz wkład w budowaniu jedności w 
Kościele Bożym. 

 Moja modlitwa i najlepsze życzenia dla was wszystkich. 

 
Najprzewielebniejszy i Wielmożny 

JusSn Welby 

z Downing Street nr. 10 

B 
ardzo mi miło, że mogę wysłać pozdrowienia wszystkim, 
którzy uczestniczą w Międzynarodowym Zgromadzeniu 
Generalnym Wiary i Światła. 

 Wiaro-świetlane poświęcenie, aby pomagać osobom z trudnościami w uczeniu się i 
z niepełnosprawnościami, to wspaniały przykład chrześcijańskiej wiary użytej w 
praktyce. To pokazuje osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i przyjaciołom, że 
zarówno ta sprawa, jak i oni sami, mają znaczenie w naszym społeczeństwie. 

 

David Cameron, Premier UK 

David Cameron 



Chwile zabawy  
i dzielenia się  

Hetty (Holandia) i Piotr (Polska)  

“Zielona” drużyna wita delegatów 

Roberto (Hiszpania)  

Angelo and 
Roberto  

(Włochy)  
Radość ponownego spotkania! 

    20 lipca, w sobotę, 200 delegatów z 
36 krajów zostało powitanych w Leeds 
przez młody i dynamiczny „zielony 
zespół”; 47 z 52 prowincji było 
reprezentowanych. Był gwar, śmiech, 
uściski i całusy, różnorodne języki, 
pieśni…, a dla niektórych zmęczenie 
podróżą, trwającą wiele dni, zostało 
szybko wymazane w obliczu radości z 
ponownego spotkania. Pomimo pustych 
miejsc, pozostawionych przez naszych 
przyjaciół z Azji Wschodniej i niektórych 
krajów afrykańskich, nasz zjazd rodzinny 
mógł się rozpocząć… 

 

Z sercem po brzegi wypełnionym 
wdzięcznością, pragnę przesłać Wam 
serdeczne podziękowania za to, że 
chcieliście, bym tu była, za 
przygotowanie i zorganizowa-nie mojej 
podróży. Kto by pomy-ślał? Na pewno nie 
ja. To było jak marzenie - dzięki Waszej 
wytrwałości i wsparciu Pana to co 
wydawało się niemożliwe naprawdę się 
wydarzyło. Jakże wielka jest moja radość 
z cudów Boga i Jego wielkiej miłości, 
które mogłam zobaczyć i doświadczyć. 

Sr Marie-AntoineDe 

Benin 

Marijus i Rimas (Litwa)  

Sr Marie-Antoinette  

i Marie-Hélène  



Ceremonia otwarcia  

W 
ieczór prowadzony 
przez Ghislaina du 
Chéné’a (koordy-

natora międzynarodowego) i 
Henri’ego Majora (prezydenta) 
rozpoczął się świetną prezen-
tacją slajdów rzuconych na 
ogromny ekran, opowiada-
jących o najważniejszych 
radosnych lub dramatycznych 
wydarzeniach od czasu ostat-
niego spotkania międzynaro-
dowego w Lourdes w 2008r, 
które pozostawiły po sobie 
znak na świecie i w życiu 
Wiary i Światła! 
 

    Następnie każdy wiceko-

ordynator międzynarodowy 

został zaproszony do przedsta-

wienia delegatów z prowincji, 

którym towarzyszą… Wszyscy 

byli ubrani w swoje narodowe 

stroje, muzycy akompa-

niowali pieśniom i tańcom… 

 

Aby reprezentować międzynarodowość, Ghislain 
założył ukraińską czapkę, brazylijski T-shirt, 
australijski szalik, indonezyjską koszulę… i klapki, 
które są powszechnie noszone na Półkuli 
Południowej… Był to zdecydowanie wpadający w 
oko strój! 

Przegląd organizacji międzynarodowej 

Obecnie Wiara i Światło liczy ponad 1500 wspólnot 
rozciągających się przez 52 prowincje na 5 
kontynentach, w 80 krajach z 38 różnymi językami. 

Razem z Koordynatorem Międzynarodowym, 
każdy z 12 wicekoordynatorów międzynaro-
dowych towarzyszy od trzech do pięciu prowincji, 
by zagwarantować jedność i pozwolić życiu na 
rozwój. 

Map of the Faith and Light provinces   
See details on www.faithandlight.org  

Henri Major Ghislain du Chéné  

Międzynarodowy zespół muzyczny 



Pośród delegatów 
przybyłych z całego świata 

Delegaci z Polski  Marcela (Brazylia)  

Josipa i Zvonco (Chorwacja )  Hubert (Niemcy) i Hetty (Holandia)  

Maggie (Stany Zjednoczone Ameryki)  

Ojciec Ludo  
(Japonia) 



Parę słów od założycieli 
 

J estem jednocześnie szczęśliwa i onieśmielona byciem jak 
babcia pośród Was wszystkich, reprezentujących 1500 
wspólnot z całego świata, obecnych na tym 16 spotkaniu 

międzynarodowym. Zasmuceni jesteśmy niemożnością dołączenia 
do nas delegatów z 17 krajów Azji Wschodniej i Afryki. Pozostają oni 
w naszych sercach, jak również Jean Vanier. Razem z nim, mogę 
zaświadczyć, że nie jesteśmy założycielami Wiary i Światła – bardziej 
zdumionymi rzemieślnikami. Wiara i Światło jest prawdziwie 
dziełem Boga, który widział udrękę ludzi z niepełnosprawnością 
umysłową i ich rodzin. To On nas zainspirował, podobnie jak Camille 
i Gérarda w dniu ich pielgrzymki do Lourdes – miasta, gdzie 
Dziewica Maryja wybrała BernadeYę, która była wielce pogardzana, 
by przypomniała światu przesłanie Jezusa: „Bóg wybrał właśnie to, 
co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców.” 

Alleluja! Śpiewajmy Jezus, Bóg Światła! 

MARIE-HÉLÈNE MATHIEU 

 

Wspaniale jest się z Wami zobaczyć za 
pośrednictwem wideo. Chciałem tylko 
powiedzieć, jakim to darem od Boga jest 
Wiara i Światło! To Jezus chciał tego w 
Lourdes. Dlaczego tak mówię? Tak wielu 
jest ludzi z niepełnosprawnością 
umysłową, którzy są nieświadomi, że 
zostali wybrani przez Boga. Wiara i 
Światło daje światu sygnał, że delikatni 
ludzie są ważni, że mają światu do 
zaoferowania dar i specjalną misję 
wewnątrz kościoła. 

Bądźmy świadomi, że my wszyscy 
jesteśmy założycielami. Nasze wspólnoty 
muszą rozkwitać i posiadać głębokie 
korzenie; jest jednak wciąż tak wielu ludzi 
nieświadomych Wiary i Światła, tak wielu 
niepełnosprawnych, tak wielu rodziców. 
Wiara i Światło musi być promieniem 
życia odkrywającym piękno ludzi 
niepełnosprawnych.  

 

Wiara i Światło musi być płodna, aby i 
inni mogli o niej wiedzieć. 

Życzę Wam prawdziwie wspaniałego 
zgromadzenia. Jestem obecny z Wami w 
modlitwie, aby każdy z Was otrzymał 
czego potrzebuje, abyście mogli powrócić 
do swych krajów pełni entuzjazmu, 
napędzani misją ponieważ my wszyscy 
jesteśmy założycielami Wiary i Światła. 

Życzę Wam dobrego zgromadzenia i 
modlę się z Wami. 

Jean Vanier 

Zdjęcie z video 



Zabawy 
z angielskimi wspólnotami 

C 
ałe popołudnie spędzone na poznawaniu ludzi, tańcach ze wszystkich krajów i 
grach z dwustoma członkami angielskich wspólnot, którzy dołączyli do nas na 
uniwersytecie! 





W małych 
grupach dzielenia 

Anne (Francja) “anawim” z grupy  “Siła”  

25 
 małych grup dzielenia, wspaniale zorganizowanych 
przez Louise Sauriol Major, składających się z 5 – 6 
osób, spotykało się każdego dnia pod 

przewodnictwem ich „anawim” (z hebr.: ubogi w duchu, 
uniżony, pokorny przed Bogiem; przyp. tłum.). Z pewnością 
dzielenie na grupki mogło powodować ból głowy, troszcząc się o 
to, aby każda z nich była wystarczająco międzynarodowa przy 
jednoczesnym zapewnieniu możliwości wzajemnego 
zrozumienia się… Każda z grup miała nazwę odnoszącą się do 
owoców i darów Ducha Świętego. 

W małych grupach dzielenia nauczyliśmy się słuchać drugiej osoby, poznawać nawzajem. 

Są one oazą spokoju dla rozmów od serca, gdzie odkrywasz wszystkie radości, problemy i 

nadzieje… Miejsce, gdzie odkrywasz całe bogactwa obcych kultur, inne wiary… Miejsce 

do dzielenia się życiem naszych wspólnot i uczenia się od siebie nawzajem. Więzi 

przyjaźni zawiązane w małych grupach trwają przez długi czas! 

Louise (Kanada)  

 

Wszyscy pochodziliśmy z bardzo różnych 
kultur, a ja z pewnością wiele się 
nauczyłam. Wszystkie pomysły i 
inicjatywy, którymi się dzieliliśmy, bardzo 
mi pomogą; będę się starać je wykonać. 
Grupka dzielenia jest również miejscem, 
które rzuca światło na wiele różnych 
sytuacji. 

Ann (Wielka Brytania Północna ) 

Grupki dzielenia były prowadzone dobrze 
i z życzliwością, w duchu wspólnoty. 
Dobrze było mieć tam z nami dwoje 
naszych przyjaciół z niepełnosprawnością. 

Eddy i Gabrielle (Szwajcaria) 



Dzielenie się kawą 
i solidarnością 

„Zabawa, zabawa, zabawa”… Uwielbiałam te 
relaksujące wieczory, mimo że normalnie jestem 
bardzo nieśmiałą osobą! 

Glen (Anglia) 

P 
o tak zapełnionych dniach delegaci mogli się razem spotkać na „dzieleniu się kawą” 
- albo sokiem lub piwem. Wszystkie zebrane pieniądze zostały przekazane 
międzynarodowej solidarności. 

    Niektóre małe grupki śpiewały, tańczyły, podczas gdy inni rozmawiali, a część zasnęła 

po tak zajętym dniu! 

Xavier, tłumacz  (Belgia)  

i Helena (Hiszpania)  

Angelo (Włochy)  



Czas formacji 

 

Wezwani, by  

przynosić owoce 
 

Słowo  

Marie-Helene Mathieu 

P 
rzez powrót do poczęcia i narodzin ruchu, Marie-Helene dotknęła naszych serc, 
szczególnie rodziców i przyjaciół, tych młodszych i tych starszych. Opowiedziała nam 
historię Mariangeli, matki Chicci, która była poważnie upośledzona. Skończyła 

nieumyślnie, zakładając Wiarę i Światło we Włoszech i nawet tak daleko od domu, jak we 
wschodniej Europie. Znajdując się na Placu Czerwonym w Moskwie, powiedziała do 
swojej córki: „Popatrz, gdzie mnie przyprowadziłaś Chicca!” 

 

 A potem był Francois, jego mądrość. W dniu 
Pierwszej Komunii jego ojciec chrzestny przyszedł 
do jego matki i powiedział: „Co za piękna 

ceremonia! Szkoda, że Francois niczego nie 

rozumie.” Usłyszał to chłopiec, podszedł do 
mamy i powiedział jej: „Nie płacz mamusiu, Bóg 

kocha mnie takiego, jakim jestem”… 

 

 Podziękujmy za Wiarę i Światło! 

Hołd 
 

« Słowo Marie-Hélène’s  

jest jak ewangelia. »  

ELVIRA (Peru)  



 

Rozeznanie 
 

Słowo  

Johna Sargent’a  

dyrektora l’Arche w Wielkiej Brytanii 

A 
by pomóc nam wejść w odpowiedni nastrój refleksji i rozeznania, które są tak 
ważne przed wyborem na najbliższe 5 lat koordynatora, prezydenta i pozostałych 
członków Rady Zarządzającej, John Sargent opowiadał nam o własnych 

doświadczeniach rozeznania w l’Arche.  

 

 Istnieją 4 etapy do zapamiętania, aby pozwolić na prowadzenie przez Ducha Św.: 
drążyć głębiej, zaprzeć się samego siebie, pozwolić życiu płynąć… po to, by przynosić 
owoce. 

 

 Potem wszyscy wspólnie pomodliliśmy się. 
Modlitwa zaproponowana przez Johna była 
podobna do tej, którą wszyscy dobrze znamy w 
Wierze i Świetle. Modliliśmy się modlitwą 
ubogiego, zatopiliśmy się w ciszy i powtarzaliśmy 
słowa miłości do Jezusa. 

 

 Nasze serca i dusze przygotowują się na 

czas rozeznania i wyborów… 

 

« Wszystkie nauki były kształcące, 
głębokie i odżywcze. Wszystkie te 
słowa „smakowały” tak dobrze! »   

 

NORMAND, Canada  



Czas formacji 

 

Towarzyszenie 
 

Słowo  
 

Maureen O’Reilly,  
dawnej międzynarodowej  
koordynatorki 

S łowa Maureen zawsze zaskakują Cię swoją głębią i humorem! 

 

 Maureen przypomniała nam, czym jest towarzyszenie: spacer ramię w ramię, 
karmienie i bycie karmionym, zachęcanie, pomoc w pokonywaniu wyzwań. 

 

 Trudno sobie wyobrazić, jak można to wszystko osiągnąć na osobistym poziomie, ale 
pełen humoru i działający na wyobraźnię skecz przekonał nas, że jeżeli jesteśmy uzbrojeni 
w pokorę i zaufanie, wszystko jest możliwe. 

 

Bóg ma poczucie humoru...  

W innym wypadku nie stworzyłby nas! 

Maureen 



 

Duchowość Wiary i Światła 
 

Słowo  

ojca Donala Lucey  

kapelana Prowincji Anglia Północna 

O jciec Donal Lucey poprowadził nas ścieżkami duchowości. Nie duchowości, jako 
sposobu życia, o jakiej często słyszymy, ale raczej znaczenia duchowości. 
Jesteśmy wezwani, aby odkrywać nasze własne dary. Stwarzanie świata nie 

zostało zakończone i jesteśmy wezwani do wniesienia wkładu w jego definitywne 
ukończenie. Dzięki temu czynimy ten świat lepszym miejscem. Potem ojciec Donal 
przedstawił 3 tematy do dalszych refleksji: 

- To ma coś wspólnego z tym co boskie. 

- To ma coś wspólnego z tym, co to znaczy być człowiekiem. 

- Jak doprowadzić do spotkania tego co boskie z tym co ludzkie? 

 

 Jego refleksje pełne były cytatów z poezji i odwołań do muzyków i malarzy… Ojciec 

Donal posiada artystyczną duszę: „Lubię obrazy z chmurami i mgłą… Chciałbym wiedzieć, 

co jest za nimi ukryte…” 

Ludzie z upośledzeniem są geniuszami 
wspólnoty 

Ojciec Donal 



Czas formacji 

 

Zaangażowanie i misja 

 
 

Słowo  
 

Ghislaina du Chene,  
koordynatora międzynarodowego 

W  końcu nastąpił ten dzień! Ghislain poprosił nas, abyśmy wrócili do źródeł 
naszego zobowiązania i spróbowali pogłębić nasze poczucie misji w świecie. 
Pierwszym zobowiązaniem jest przyjaźń z osobami niepełnosprawnymi. W 

przeciwnym wypadku bylibyśmy jak papuga kakapo z Nowej Zelandii, piękna, z 
niesamowitymi piórami, ale nieumiejąca latać.  

 

 Drugie zobowiązanie to przynależność do wspólnoty, a trzecie przynależność do 
wspólnoty chrześcijan. 

  

 Naszą misją jest niesienie świadectwa, że każda osoba z niepełnosprawnością jest 
źródłem miłości, jeśli tylko zostaną zaakceptowane w pełni jako osoby, że są źródłem 
radości, jeśli mają uznane miejsce pośród nas, że są źródłem pokoju, jeśli rozpoznamy 
ich dar budowania przyjaźni. 

 

 Ghislain skończył mówić, mocno nas zachęcając: „Idźcie i znajdźcie uczniów 

pośród wszystkich narodów”. 



Warsztaty 

B 
yło sporo warsztatów po francusku, angielsku, hiszpańsku, które zostały 

zorganizowane, aby umożliwić delegatom przećwiczenie tak różnorodnych 

tematów, jak: „Tożsamość i misja Wiary i Światła”, „Godność osoby”, „Rola 

rodziców we wspólnotach”, „Towarzyszenie”, „Rola Rady Prowincji”, „Ekumeniczne 

uroczystości”, „Finanse”… Był także warsztat po polsku i portugalsku.  

    Przez cały tydzień Midge i jego niewielki zespół prowadzili warsztat artystyczny dla tych 

osób z upośledzeniem, które wolały to niż uczestnictwo w bardziej „poważnych” 

zajęciach. Wykonali piękne ozdoby, które zostały powieszone w kaplicy i pomieszczeniu, w 

którym odbywały się konferencje.  

Warsztat Midge (stoi) i jej zespół 



Czas modlitwy  

i świętowania 

K ażdy dzień rozpoczynaliśmy EucharysSą… Po śniadaniu delegaci przegrupowywali się 
w sali konferencyjnej. Następnie po ogłoszeniach była modlitwa gestu, dotycząca 

tematu dnia, zorganizowana przez jedną, za każdym razem inną, prowincję. 

 

 

 Niedzielnej Eucharys:i katolickiej przewodniczył 
JOHN RAWSTHORNE, biskup Hallam, wspierany przez 
siedmiu kapłanów. Mszy akompaniował Raul z orkiestrą 
i chórem złożonymi z delegatów: to było prawdziwie 
międzynarodowe. 

  

 Mieliśmy też przyjemność wysłuchać wiadomości 
od Papieża Franciszka, którą wysłał specjalnie na nasze 
spotkanie.  

 

Pierwsza poranna modlitwa 
gestu była bardzo inspi-
rująca. Niesamowite było 
widzieć tych wszystkich ludzi 
z różnych kultur o różnym 
pochodzeniu etnicznym, 
modlących się razem za 
wspólny cel. 

Gaye (USA) 

To będzie świetny tydzień! 
 

Ojciec JOHN RAWSTHORNE 

Poranne modlitwy gestu pokazały mi 
jak się modlić w inny sposób!  
 

JEANNE (Francja)  

Z delegatami prowincji „Between the Seas”  

(pol. „Między morzami”) 

Ojciec  Donal i biskup 

Rawsthorne  



Doświadczając 

ekumenizmu 

W 
 środowy wieczór zebraliśmy się 
na ekumeniczne czuwanie 
modlitewne, takie jak modlitwa 

Taizé. Następnego dnia, gdy przygotowy-
waliśmy się do czasu rozeznania i szukaliśmy 
światła dla serca i umysłu, tematem 
modlitwy było: „Przybądź Duchu Święty”. 
Były tam pieśni medytacyjne, czytanie z 
Ewangelii (J 14, 15-20), chwile ciszy i 
modlitwy wstawienniczej… Zostaliśmy 
zaproszeni do adoracji krzyża. Każdy mógł 
pozostawić swoje uczucia radości, cierpienia 
i nadziei u stóp krzyża.  

 

 Obrzęd umywania nóg odbył się w 

małych grupkach dzielenia. Każda osoba 

umywała nogi swojego sąsiada i otrzymywała 

jego błogosławieństwo. Relacje, które zostały 

wykute w małych grupkach dzielenia, teraz zostały zapieczętowane… Wszyscy byliśmy 

tam, by służyć sobie nawzajem. 

Chciałbym podziękować całemu 
Ruchowi za wszystko co robicie by 
budować jedność w Kościele Bożym. 

 

Przewielebny JUSTIN WELBY  

Arcybiskup Canterbury 



Zgromadzenie 

Generalne 

P 
rezydent Wiary i Światła oraz Koordynator Międzynarodowy, posiłkując się raportem 
Skarbnika, opisali, na tyle na ile było to możliwe, co działo się w ciągu ostatnich 
pięciu lat na poziomach prowincji i wspólnoty, jak również o ostatnich pięciu latach 

pracy Rady Zarządzającej i Międzynarodowego Zespołu Koordynacyjnego… Odbyły się w 
tym czasie międzynarodowe sesje formacyjne, obchodziliśmy na całym świecie 
uroczystości 40-lecia Wiary i Światła… Publikacja „Żagli na Maszt”, które początkowo 
miały tylko 4 strony, teraz mają ich już 24… Życie… A potem ogarnęły nas emocje, gdy 
HENRI MAJOR powiedział swoje “do widzenia”… 

Priorytety 2013-2018 
 

 Alain Saint Macary, były 
międzynarodowy wicekoordynator l’Arche 
poświęcił rok, aby wraz z małą 
międzynarodową grupą zdefiniować 
priorytety naszego Ruchu na najbliższe pięć 
lat. Po konsultacjach z prowincjami w 
sprawie ich potrzeb i trudności z jakimi się 
borykają Alain zaprezentował nowe 
priorytety przed Zgromadzeniem: 

 

• odnowienie 

• otwartość 

• wsparcie wspólnot 

• przywództwo 

• spotkania najwyższej wagi 

 

 Po dyskusjach na poziomie prowincji, 
dokument został przyjęty przez 
Zgromadzenie. 

  

 

Każda część Zgromadzenia była 
wspaniała i niosła mocny 
przekaz. To było dziękczynienie, 
które pozostawiło moje serce 
napełnionym. 
 

SR MARIE-ANTOINETTE, Benin 



Wybory 

P odziękowania dla Ghislaina du Chene (Francja), który przyjął 
drugi raz mandat koordynatora międzynarodowego na 
następne 5 lat… wspierany przez międzynarodowy zespół 

koordynacyjny złożony z 12 międzynarodowych wicekoordynatorów: 
FRED SEAGREN (USA), MARIA-SILVIA DE JESUS TAVAREZ (Brazylia), 
LUCIA CASELLA (Włochy), AMGAD EDWARD (Egipt), ANN EMMOTT 
(Wielka Brytania), JUDEX VIOLETTE (MauriSus), KRISTINA 
JANINAUSKAITE (Litwa), JOANNA KOCZOT (Polska), AGATHE 
DESFOSSÉS (Francja), LUDOVIC DE LA QUINTINIE (Francja) and RAÚL 
IZQUIERDO (Hiszpania). Proces rozeznania ostatniego 
wicekoordynatora wciąż trwa. 

 

…Witamy również nowych członków rady zarządzającej:  

ANNE-MARIE PIKE (Nowa Zelandia) -prezydent, HODA ELTURK(Libia) 
- wiceprezydent, GÉRARD CHAURAND (Francja) - skarbnik 
międzynarodowy, ARTKIN MUVISHI (Zimbabwe), TIM (USA) and 
MARIA-CECILIA BUCKLEY (Brazylia) -członkowie kwalifikowani. 

Ghislain 

Anne-Marie 

Tim Maria-Cecilia  Artkin  Hoda Gérard  

Olbrzymie podziękowania dla wszystkich członków poprzedniej Rady Zarządzającej, za 
wszystko to, co udało im się osiągnąć od Lourdes w 2008 do roku 2013, wszystko było 
zrobione sprawnie i z entuzjazmem! HENRI MAJOR - prezydent, ROLAND TAM-RAZ - 
wiceprezedent, LOUIS DE VOGÜÉ - skarbnik międzynarodowy, YVES-BERTIN HIRWA and 
CLAUDE AND DENISE GRAVEL - członkowie kwalifikowani. 

Został odnowiony Zespół Nominacyjny. Amalia Jimenez (Hiszpania) i Mary Grimes 
(Irlandia) dołączyły do wcześniejszego zespołu z Maureen O’Reilly (USA) i ojcem 
Isaac’iem MarSnez (Peru). 



Ceremonia 
rozesłania 

T 
o nie była ceremonia zamknięcia, po której każdy wraca do kraju, czując się 
nostalgicznie… Nie, to była 
ceremonia rozesłania! Zostaliśmy 
wszyscy zaproszeni, aby powrócić 

do naszych krajów i prowincji, przynosząc 
wiele owoców. 

 Nasz wieczór zaczął się radośnie od 
niespodziewanego przedstawienia, przygo-
towanego przez naszą „zieloną drużynę”. 
Pięknymi głosami, Catherine, Lucy i Mandy 
zaśpiewały „Wszystkie Boże dary wokół nas” 
i „Twoją pieśń”, która kończyła się słowami: 
„Jak piękne jest życie teraz, gdy jesteś na 
świecie”. 

 Obok ołtarza znajdowało się rozświetlone 
drzewo. Po kolei każdy wicekoordynator 
międzynarodowy wzywał swoich koordynatorów 
prowincji, którym towarzyszy. Na kartce, 
przedstawiającej owoc, każdy przeczytał 
modlitwę zaangażowania dla swojej prowincji i 
potem zawiesił ją na drzewie. Następnie 
otrzymał świecę, którą stawiał na ołtarzu. 
Wszystkiemu temu towarzyszyły pieśni z różnych 
państw… 

 

 Byliśmy tak pogrążeni w medytacji, że nikt nie pomyślał o zrobieniu zdjęć! 

 Wkrótce ołtarz był cały rozświetlony, a drzewo pełne owoców. Kapelani zgromadzili 
się wokół ołtarza, aby pobłogosławić Zgromadzenie, świece zostały zapalone i 
zabrzmiała radosna pieśń! 

 Była już późna noc, niektórzy już wyjechali, inni mieli to zrobić za parę godzin… 
Siedzieliśmy długi czas, rozmawiając, obejmując się nawzajem, żegnając… „Idźcie i 
znajdźcie uczniów pośród wszystkich narodów”. 

Catherine Lucy Mandy 



Leeds Trinity University  
(Uniwersytet Trójcy Świętej) 

U 
miejscowiony pośrodku czarującego 
angielskiego krajobrazu Katolicki 
Uniwersytet Trójcy Świętej w Leeds 

powitał nas otwartymi ramionami. Naprawdę 
miło było organizować to spotkanie wraz z 
Debbie i Damon’em. Nawet nasze najbardziej 
wymyślne i trudne żądania zawsze spotykały się z 
uprzejmością i robiono wszystko, aby znaleźć 
rozwiązanie.  

 Każdy delegat przyznał 10 punktów na 10 za 
przyjęcie, za posiłki, pokoje, sale i kaplice… za wszystko! 

 I… jako podarek, Uniwersytet zaoferował na sprzedaż swoje koszulki polo, bluzy z ich 
logo i kolorami… było zamieszanie…, a zebrane 720€ zostało ofiarowane na 
międzynarodową solidarność.  

Dziękujemy Debbie i Damon! 

 Wspaniale było móc gościć tutaj Wiarę i Światło… Pewnego 
poranka przy śniadaniu, kiedy siedziałem samotnie przy stole 
zacząłem się martwić paroma sprawami… wtedy poczułem rękę 
na swym ramieniu. Spojrzałem w górę i zobaczyłem mężczyznę z 
Zespołem Down’a. Patrzył delikatnie w moje oczy. Powtarzał 
zdanie we wschodnio - europejskim języku cały czas patrząc się 
na mnie i uśmiechając się, potem, zanim odszedł, dwukrotnie 
narysował mi kciukiem znak krzyża na czole. To była bardzo bło-
gosławiona chwila: mój dzień został przeistoczony. 

Ojciec Paul Grogan, Kapelan Uniwersytecki 



Wielkie dzięki 

…dla „zielonego” zespołu 

Było ich 34! 34 osoby biegające tam i z powrotem po całym miejscu, by odpowiedzieć na 
potrzeby delegatów Sekretariatu Międzynarodowego, nie ważne jak małe by były… Cały 
czas nieodłącznie ze swoimi krótkofalówkami. 

Byli wszędzie, w całym domu, można nawet było ich spotkać serwujących wino podczas 
wieczornego posiłku. To dzięki Wam, nasi przyjaciele, spotkanie było całkowitym 
sukcesem! Podziękowania dla Euana, dziennikarza dziennego biuletynu „Hello Leeds”, oraz 
Luke’a, naszego fotografa. 

Te „zielone” głowy z pewnością wiedziały jak efektywnie obchodzić się ze wszystkim! 

ANN Marie Sharon Ojciec Donal Midge Peter 

…dla zespołu Sekretariatu Międzynarodowego  

Ponownie GUÉNAËL, CÉLINE i CORINNE pokazały swoją 
dbałość i profesjonalizm w dostosowaniu się do każdej 
sytuacji, która stanęła na ich drodze. Niestrudzone 
wspólniczki, będące wszędzie, gdzie by się nie spojrzało; 
delegaci okrzyknęli je „trzema Muszkieterami”. 



…dla tłumaczy 

    AusSn tłumaczył na japoński, Lisa i Rebecca 
na angielski, Antonio i Verena na hiszpański, 
Xavier i Bridget na francuski, Zbigniew i Ewa na 
polski. Była to męcząca praca, szczególnie, że 
budki tłumaczy nie znajdowały się w pokoju 
konferencyjnym. Można zobaczyć ich przed 
ekranami… 

    Nie było ani jednego błędu! Brawa za Wasze 
profesjonalne wykonanie! 

…dla zespołu muzycznego 

Raul (Hiszpania) znakomicie przewodził 
międzynarodowemu zespołowi muzy-
ków i piosenkarzy! Nie było ani jednej 
złej nuty! Wiemy, jak wielkie znaczenie 

I dla naszych cennych popleczników  

Podziękowania dla naszych francuskich przyjaciół 

• „Faber Family” i ponad 80 innych rodzin… 

• Madame Tabbagh, która podarowała pieniądze 
Międzynarodowemu Ruchowi Wiara i Światło zebrane na 
pogrzebie jej męża Michela (koordynatora prowincji),  

• Secours Catholique, Caritas Francja 

• BICE (Międzynarodowe Katolickie Biuro Dziecka) 

 

I dla wszystkich wspólnot Wiary i Światła  

na świecie, które wniosły wkład w solidarność dla innych 

delegatów. 

Dziękujemy drodzy przyjaciele. 
Do zobaczenia wkrótce. 



Idźcie więc i 

nauczajcie 

wszystkie narody 
(Mt 28, 19) 


