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Od redakcji 

Posłańcy  

radości 

C ały tydzieo Święta Światła był 
rozświetlony pamięcią wspaniałych 
uroczystości, które odbywały się na 

całym świecie! A w następującą po nim 
niedzielę Ewangelia odczytywana w wielu 
katolickich parafiach podejmowała temat 
światła: „Tak niech świeci wasze światło przed 
ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i 
chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.” (Mt 
5, 16). 
 

    Mamy obowiązek sprawid, żeby nasze 
światło świeciło na świecie, nie możemy 
zatrzymywad go tylko dla siebie, żeby 
ogrzewało nas i nasze wspólnoty. Jeżeli 
czujemy się dobrze w naszej wspólnocie i nie 
doświadczamy tego, że „nasze światło 
zabłyśnie w ciemnościach, a nasza ciemnośd 
stanie się południem”(por. Iz 58, 10), nie 
rozumiemy tego! 
 

    Celebrowanie spotkania 
    Na Wschodzie Święto Światła nazywane jest 
„Świętem Spotkania”. Nazwa ta odnosi się do 
spotkania pomiędzy Panem, który przychodzi, 
a wiernymi, którzy Go oczekują.  
 

    Moja wspólnota obchodziła to święto 2 
lutego wraz ze wszystkimi wspólnotami z 
naszej diecezji, których jest dziewięd. Biskup 

Gérard Daucourt, poinformowany jakiś czas 
temu, że 2 lutego wypada w 2014 roku w 
niedzielę, napisał w swoim terminarzu: 
„Święto Światła z diecezjalnymi wspólnotami 
Wiary i Światła”. I pozostał z nami od początku 
do kooca! 
 

    Parafianie bardzo się cieszyli, widząc prawie 
trzysta radosnych i pełnych życia osób, które 
przybyły na niedzielną Mszę Świętą w ich 
kościele. Jestem pewien, że liturgia, pomimo 
tego, że czasami była zakłócana przez naszych 
„małych przyjaciół”, pozwoliła nam zdad sobie 
sprawę, że to właśnie najmniejsi nas 
ewangelizują. Biskup Gérard Daucourt 
przypomniał nam o tym w swojej homilii 
mocnymi słowami: „Każdy człowiek jest święty 
od poczęcia aż do naturalnej śmierci; każdy 
człowiek na każdym etapie swojego życia ma 
godnośd!” Opowiedział nam także historię 
mamy, która podeszła do komunii ze swoją 
niepełnosprawną córką i poprosiła o 
błogosławieostwo dla niej, gdyż córka ta nie 
przystąpiła do pierwszej komunii; wtedy to 
usłyszała ujmujące słowa: „Proszę pani, 
pierwsza komunia pani córki odbywa się 
dzisiaj!” Biskup Daucourt wytłumaczył się 
mówiąc, że sakramenty są darami i że każdy 
zasługuje, aby otrzymad Jezusa jako dar! 

Ghislain du Chéné  

Koordynator Międzynarodowy 

Geoffroy i Christian,  

wspólnota „Bartimée” 



Bruno i jego córka Chile,  

wspólnota „Source jaillissante” 

Mgr Daucourt, Emmanuel i jego córka Armelle, 
wspólnota „Graines de moutarde” 

    Radosna wiara w Jezusa Chrystusa 
    Posiłek, który odbył się po Mszy, był 
naprawdę uroczysty, a nasz Biskup przechodził 
od stołu do stołu, żeby z każdym serdecznie 
porozmawiad. Popołudnie było festiwalem 
pieśni, pantomim i przedstawieo na temat 
„Radosna wiara w Jezusa Chrystusa”, a każde 
kolejne było lepsze od poprzedniego. Symeon 
także był z nami: on, który rozpoznał Mesjasza 
Pana w Dziecięciu, które Maryja i Józef dopiero 
co ofiarowali w Świątyni, miał misję ogłoszenia, 
że rozpoznał Mesjasza Pana nawet wśród 
najmniejszych, którzy przybyli obchodzid 
Święto Światła. I tego dnia jego oczy ujrzały 
zbawienie, światło i chwałę Pana! 
 

    Posłaocy radości 
    Biskup Gérard Daucourt zakooczył dzieo, 
mówiąc nam o radości jakiej doświadczył we 
wspólnotach Wiary i Światła. Powiedział, że 
apostolskie nawoływanie Papieża Franciszka w 
„Evangelii Gaudium” odzwierciedla naszą 
radośd, i że nałożyło ono na nas ogromną 
odpowiedzialnośd: bycie misjonarzami 
(posłaocami) radości! Wierzę, że prosi nas on o 
to, żebyśmy zrobili coś więcej, przyjmując 
zaproszenie do zostania posłaocami radości… 
Misjonarz ma cel pójścia i głoszenia Dobrej 
Nowiny i świadczenia o Jezusie Chrystusie 
poprzez rozpalanie Jego światła przed ludźmi, 
którzy dzięki nam będą mogli oddad cześd 
naszemu Ojcu w niebie. Widziałem 
potwierdzenie tego w tematyce Drogowskazów 
na następny rok, które są przygotowywane 
wraz z Radą ze Słowacji: będziemy zaproszeni, 
tak jak współcześni Symeon i Anna, jak ci 

poszukujący Boga, do spotkania z oczekującymi 
nas, którzy mają nadzieję odkrycia naszego 
światła i radości: sam Jezus poprzez nas i 
naszych niepełnosprawnych przyjaciół próbuje 
oddad samego siebie. 
 

    Z osobami takimi jak: Alexandre Men, siostra 
Emmanuelle, Jerzy Popiełuszko, Takashi Nagai, 
Pier Giorgio Frassati, Charles Lwanga, Marthe 
Robin, King Baudouin, siostra Lucia dos Santos, 
Cicely Saunders, Oscar Romero i Martin Luther 
King pójdziemy jak uczniowie, którzy zostali 
rozesłani w parach i rozpalimy nasze światło na 
kraocach ziemi! 
 

Ghislain du Chéné 
Zdjęcia: Muriel Bergasa 

Anne-Marie, Eric i ich córka Alice,  

wspólnota „Source jaillissante” 



Refleksja 

Największym niebezpieczeństwem 

jest strach 

Około 20 organizacji (włączając w to Wiarę i Światło oraz l’Arche) oraz setki ludzi z całego świata 
dzieliło się wiadomościami o nadziei i pokoju 1 stycznia 2014 w ramach czuwania 
on-line „24 HOURS FOR WORLD PEACE” (pol. „24 godziny dla pokoju na świecie”) podczas 
światowego dnia pokoju. Jean Vanier rozpoczął to czuwanie.  

A ung San Suu Kyi powiedział że “Największym 
zagrożeniem dla pokoju jest starch”. 
Kilka lat temu pojechałem do Wiary i Światła 

do kraju w Ameryce Łacioskiej. Przybyłem na lotni-
sko, z którego odebrał mnie mężczyzna imieniem 
Dennis i zabrał do stolicy. Po drodze powiedział: „Tu  
po lewej są tereny slumsów, po prawej są domy bo-
gatych ludzi, chronione przez policję i wojsko.” Po-
tem dodał „Nikt nie przekracza drogi”. 

    Strach przed utratą naszej tożsamości 

    Wszyscy są przerażeni. Boją się różnic. Boją się nie-
zrozumienia, boją się, że nie będą w stanie sprostad 
oczekiwaniom, ale boją się, że druga osoba będzie 
„zagrożeniem”. Lecz oczywiście, każdy ma swoją 
własną kulturę. Istnieje kultura ludzi bogatych z ich 
statusem społecznym i ich znaczeniem, i jest kultura 
tych, którzy są na dole, którzy czują upokorzenie by-
cia „spychanym w dół”, którzy nie mają odwagi 
przejśd przez ulicę. 

    Jak przełamad te mury strachu, które bronią nas 
przed spotkaniem z drugim człowiekiem, ponieważ 
w tym wszystkim chodzi właśnie o spotkanie i nie-
bezpieczne jest to, że nasza kultura, nasza religia sta-
ła się więzieniem zamiast byd źródłem. Potrzebuje-
my kultury. Potrzebujemy naszego kraju, języka, kul-
tury narodowej, tego jak ludzie żyją i tak dalej. 

    To wszystko jest ważne… Ale możemy się zamknąd 
w naszej kulturze, w myśleniu, że jesteśmy najlepsi, 
ważniejsi, że jesteśmy narodem wybranym przez Bo-
ga. Sądzimy, że mamy – powinniśmy mied – całą wła-
dzę, że tylko my mamy rację. I oczywiście to znaczy, 
że inni nie są dobrzy. Zatem kultura (religia) może 
stad się więzieniem. Z jednej strony jest ona koniecz-
na – daje poczucie bezpieczeostwa, tożsamości, daje 
punkt wyjścia do pogłębiania. Ale jest też w tym nie-
bezpieczeostwo, że kultura (religia) stanie się więzie-
niem a przestanie byd źródłem – coś takiego sprawia, 

że nie widzimy nas samych jako członków rodziny 
ludzkiej. Coś takiego prowadzi nas do przeświadcze-
nia, że tylko my się liczymy.  

    Zatem pytanie: “W jaki sposób pozwolid runąd mu-
rom pomiędzy ludźmi – murom strachu wybudowa-
nym wokół naszych serc – które prowadzą mnie to 
przekonania, że jestem lepszy niż ty?” 

    Jej kobiece serce 

    W jednej z naszych wspólnot l’Arche kilka lat te-

mu powitaliśmy Pauline. Pauline miała 

40 lat. Miała hemiplegia paralysis (pol. „porażenie 

połowiczne”) jednej połowy ciała. Była epileptykiem 

i cukrzykiem. Ale co było szczególne u Pauline to jej 

gniew. Ona była wściekła. Mieliśmy bardzo dobrego 

psychiatrę, który pomógł nam ją zrozumieć. Pomógł 

nam zobaczyć, że Pauline była poniżona spychana w 

dół. Jej rodzina nie chciała takiej kobiety, takiego 

dziecka. Chcieli kogoś pięknego, kto może mieć 

dzieci i wszystko inne. Była poniżana w szkole, była 



wyśmiewana. Była wzgardzana na ulicach, patrzono 
na nią z góry i oczywiście ona też zaczęła sobą gar-
dzid. Znienawidziła nawet swoje ciało… Złościła się, 
ze ma takie ciało, które było przyczyną całej tej po-
gardy, wyśmiewania i poniżenia.  

    Nasz psychiatra pomógł nam dostrzec, że ta prze-
moc była jej krzykiem; pomógł nam zrozumied język 
przemocy. Poprzez tę przemoc ona mówiła: „Czy kto-
kolwiek mnie kocha, kto potrafi mi zaufad i kto po-
trafi pomimo mojej niepełnosprawności i agresji zo-
baczyd kim tak naprawdę jestem?” To właśnie znaczy 
spotkad się z kimś. Nie tylko zobaczyd kogoś, kto na-
leży do innej kultury, ale patrzed ponad tę kulturę, 
ponad trudności, może ponad czyimś gniewem lub 
chęcią ucieczki. Zobaczyd, że jest piękny, jest skar-
bem, jest kimś, jest istotą ludzką. Za całą niepełno-
sprawnością Pauline, za jej przemocą kryje się jej 
osoba, jej serce i prawdziwe spotkanie z Pauline to 
zobaczenie jej jako ludzką istotę.  

    Ale istnieje również strach i właśnie dlatego miej-
sca jak l’Arche są miejscami, gdzie uczymy się ko-
chad. Asystenci przybywają… do l’Arche. Słyszeli, że 
w l’Arche są ludzie z niepełnosprawnościami i przy-
chodzą, by zrobid coś dobrego. Czasem przychodzą 
ze swoimi dyplomami, mają wiedzę. Uważają się za 
lepszych. Przybywają z kultury, w której czują, że po-
winni odnieśd sukces.  

    Takim jakim jestem 

    Ale, aby poznad Pauline nie wolno Ci spotkad się z 
nią jako ktoś kto jest od niej lepszy. Poznając istotę 
ludzką, taką jaką jesteś, pod twoją agresją, pod kul-
turą, pod jej niepełnosprawnością, jesteś ty. Jesteś 
osobą, odkryj tę osobę, jesteś piękniejszy niż kiedy-
kolwiek śmiałeś sądzid. 

    Byd mężczyzną, kobietą pokoju oznacza nauczyd 
się poznawad ludzi. Dostrzegad ludzkie człowieczeo-

stwo. Grupa, w której się znajduję nie jest najlepszą 
grupą. Jesteś tym kim jesteś razem ze swoją kulturą, 
ale jesteś członkiem rodziny ludzkiej, tej ogromnej 
rodziny, która jednoczy nas razem, niezależnie od 
naszej kultury, zdolności; jesteśmy osobami ludzkimi. 
I aby odkryd to, że potrafimy się spotkad spójrzmy, 
czym jest spotkanie: dwie osoby w ich pokorze i z 
ubóstwem ich darów... spotkanie. Tak jak dwie oso-
by należące do rasy ludzkiej. 

    Ale nie mówmy tylko o pokoju w znaczeniu jedynie 
międzykulturowym, to odnosi się również do naszych 
rodzin. Mam na myśli, że aby byd rozjemcą, osobą 
która przynosi pokój, trzeba nauczyd się przebaczad. 
Może cię skrzywdziłem; może ty skrzywdziłeś mnie. 
W ten sposób jesteśmy rozdzieleni, nie rozmawiamy, 
uważamy się wzajemnie za kogoś złego.  

    Pokój może nastad tylko wówczas, gdy mamy świa-
domośd, że jedyną drogą do niego jest akceptacja 
drugiego człowieka jako istoty ludzkiej. Jedyną drogą 
do niego jest przebaczenie. Ty przebaczyłeś mi, a ja 
przebaczyłem tobie. Ale przebaczenie jest drogą, po-
trzeba czasu, aby zaakceptowad innych z ich cierpie-
niem i słabościami.  

    Pokój. Pokój oznacza, że “nigdy nie zostanę za-

mknięty w mojej kulturze, mojej grupie jak w więzie-

niu”; oznacza odkrycie, że każda osoba jest ważna, 

oraz oznacza spotkanie, czyli pewną pokorę do bycia 

otwartym na drugą osobę, która jest inna. Jest to je-

dyna droga do znalezienia pokoju w naszych rodzi-

nach, w naszych miastach, naszych krajach i w na-

szym świecie: spotkać ludzi, którzy są inni i zoba-

czyć ich jako piękne osoby ludzkie. 

 

JEAN VANIER 

Aby uczcid “24 hours for Peace” (pol. "24 
godziny dla Pokoju"), l'Arche wykonało 5 
portretów osób niepełnosprawnych, człon-
ków L'Arche (z Ameryki, Europy, Indii, 
Afryki i Bliskiego Wschodu) i 5 perełek 
mądrości na temat sztuki myślenia o różni-
cach zatytułowanych “Words of digni-
ty” (pol. "Słowa godności"). 



Pozwólcie nam przekuć   

nasze miecze na lemiesze 
OJCIEC HANS PUTMAN, BYŁY KAPELAN SUDANU, 
KTÓRY WYRUSZYŁ NA MISJĘ DO SYRII JEST DZIŚ 
W BETLEJEM. NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 
NAPISAŁ TE SŁOWA. TO BYŁA JEDNA Z 
WIADOMOŚCI WIARY I ŚWIATŁA DLA "24 
GODZIN DLA POKOJU". 
 

C zyż Herod nie miał racji, kiedy obawiał się, 
że nowonarodzone dziecko może zająd jego 
miejsce? Faktycznie, w obecności dziecka 

musisz zdjąd swoją maskę, zejśd ze swojego tronu 
i rozbroid się. Nie ma broni bardziej destrukcyjnej 
i chemicznej trucizny bardziej śmiertelnej niż 
rączki dziecka wyciągnięte w zaufaniu. Nie ma 
burzy bardziej dewastującej niż delikatna bryza i 
uśmiech noworodka.  

    Taka jest nasza wiara w Boże Narodzenie i 
życzenia, które ślemy zarówno do naszych 
przyjaciół jak i do "Herodów" tego świata, którzy 
mają przyszłośd naszego świata w swoich rękach: 
wierzcie w wojnę daleką od nienawiści i 
nieufności; wierzcie, że tam jest jedyna realna siła 
i dominacja, gdzie jest miłośd; wierzcie, że 
Baranek zasiada na tronie (por. Ap 7,17) i że żłób 
może byd ważniejszy niż wszystkie królewskie 
pałace świata. 

    Tego roku piszę do was z Betlejem, gdzie 
Towarzystwo Jezusowe (Jezuici) poprosili mnie 
bym służył - po 15 latach w Sudanie i 2 latach w 
Syrii. Jestem bardzo blisko wołu i osła, którzy byli 
pierwszymi towarzyszami Jezusa. 

     Musimy odważnie wrócid do naszych korzeni i 
smakowad radości tego momentu kiedy "wojska 
anielskie" ogłosiły tę niesamowitą wiadomośd: 
"Dziś Zbawiciel wam się narodził, w Betlejem, 
mieście Dawidowym". Sam Bóg stał się 
człowiekiem (Emmanuelem), gdyż widział niedolę 
swego ludu, usłyszał ich płacz o pomoc i stał się 
świadomym ich cierpienia (por. Wj 3,7). Niebo 
zstąpiło na ziemię i Bóg otworzył drogę do pokoju 
wszystkim ludziom dobrej woli. 

    Niestety nie znalazł On miejsca w gospodzie 

kiedy nadeszła "pełnia czasu"; Syn Boży musiał się 
narodzid w slumsach, gdyż hotele były napełnione 
pobożnymi turystami, przybywającymi uczcid 
narodziny Chrystusa i modlącymi się w miejscu 
jego żłóbka! 

    Życzę wszystkim moim braciom, na Środkowym 
Wschodzie, w Afryce i w Europie, i na kraocach 
ziemi, Arabom i Żydom, Palestyoczykom i 
Izraelitom, wesołych Świąt Bożego Narodzenia i 
wyjątkowego błogosławionego nowego roku. W 
obecności Dziecięcia w żłobie wszyscy stajemy się 
bradmi i siostrami. Niech nasze "miecze zostaną 
przekute na lemiesze a nasze włócznie na sierpy" i 
już więcej nie uczmy się jak prowadzid wojny (por. 
Iz 2,4). Z całą serdecznością brata i przyjaciela i z 
żarliwą modlitwą.  

Wasz brat, OJCIEC HANS PUTMAN. 



Relacja 

Boże Narodzenie w Zimbabwe  

T rzy wspólnoty Wiary i 
Światła („Kudakwashe” 
z Glenview, „Chitun-

gwiza” i „Chinhoyi”) oraz wspól
-nota L’Arche w Zimbabwe spo-
tkały się, by świętowad Boże 
Narodzenie w niecodzienny 
sposób razem z ludźmi z 
niepełnosprawnością, rodzi-
nami i przyjaciół-mi. Zostaliśmy 
powitani przez wspólnotę 
Harare L’Arche. 

    Święta Bożego Narodzenia 
były skąpane w radości. 
Pierwsza częśd opierała się na 
temacie: „wzajemne poznawa-
nie się”, w którym każdy mógł 
się przedstawid poprzez zapro-
szenie drugiej osoby do wkro-
czenia w ich najskrytsze myśli. 
Bardzo często ludzie przedsta-
wiali się pozostałym jednocześ-
nie zakreślając wyraźną granicę 
ich przestrzeni osobistej. 
Mówili: „wkrocz do mojego 
życia, ale zostao przy oknie.” 
Czułem tutaj ciepło zaczyna-
jących się relacji. 

    Powitanie zostało wygło-
szone w paru słowach, zazna-
czone przez gesty, uśmiechy, 
objęcia i ściskanie dłoni. 

    Podczas Mszy ojciec David 
poprowadził wszystkich w 
modlitwie z niezwykłą aurą, 
która zawładnęła ludźmi jej 
przesłaniem skupionym na 
„Jezusie, który już przybył”. 
Jednym z pytao, które zostawił 
w naszych myślach, było: 
„teraz, gdy Jezus już przybył, co 
zrobimy w odpowiedzi na jego 
obecnośd?” Wielu ludzi nie 
doświadczyło wcześniej takiego 
świętowania. Dla większości 

Msza jest zazwyczaj tylko 
rytuałem ze znanymi pieśniami, 
takimi samymi dźwiękami 
bębna i odpowiedziami… Tutaj 
było inaczej; nie było to zwykłe 
świętowanie… To było święto-
wanie Wiary i Światła oraz 
L’Arche. 

    Ostatnią częścią dnia była 
fiesta. Śpiewy, taoce, panto-
mima i jeszcze więcej taoców. 
Zostało zainstalowane dobre 

nagłośnienie a muzyką zapra-
szano wszystkich do śpiewania i 
taoczenia. 

Przekazana wiadomośd była 
jasna i czytelna: jesteśmy 
takimi samymi ludźmi jak wy, 
uwielbiamy byd szczęśliwi jak 
wy i lubimy świętowad jak wy. 

Time Baluwa 

Wicekoordynator dla Zimbabwe 

 

Byłem wyczerpany swoją pracą, więc mój szef dał mi parę dni wolnego. 
Podczas rozważao nad tym zmęczeniem nie mogłem przestad myśled o 
matkach niepełnosprawnych dzieci. Często niepełnosprawni umysłowo 
ludzie mają również fizyczne upośledzenia, które unieruchamiają ich i 
przeszkadzają im w dbaniu o samych siebie. Matki robią wszystko za nich 
– kąpią, karmią, przebierają… Nie jest to tak trudne w przypadku małego 
dziecka, ale gdy staje się ono dorosłe, wszystko się zmienia. Matka 
pracuje bez kooca. Nie może pozwolid sobie na zmęczenie. Chodzi o 
rutynę; każdego ranka sadza swoje dziecko, teraz dorosłe i ciężkie, na 
wózek inwalidzki. Zabiera go do łazienki, gdzie wkłada go do kąpieli, a 
potem z niej wyjmuje, towarzyszy mu do toalety… Znam kobietę, która 
robiła to przez ponad 25 lat. Gdybym był jej szefem dałbym jej dwa dni w 
miesiącu wolnego. Co więcej, zatrudniłbym pięd osób do wykonywania 
tego, co ona robi sama. Ale matka nie widzi tego życia dzieo za dniem 
jako obciążenia. Spełnia swą powinnośd z miłością, widząc jedynie piękno 
związku ze swym dzieckiem. 
Rozmyślając o tej historii o dniu wolnym wierzę, że możemy przynieśd 
tym matkom pewną ulgę. Kiedy widzimy je we wspólnocie pchające 
wózek, możemy popchad go za nie. Te parę minut wytchnienia pozwoli im 
odetchnąd. Jeśli odwiedzisz je i zaproponujesz opiekę nad ich dzieckiem 
zobaczysz wybuch radości. To są proste rzeczy, które robią różnicę w ich 
życiu, a może i twoim też. 

T.B. 



Relacja 

Cud... 

I Bóg zobaczył, że to było dobre  

86 CZŁONKÓW PROWINCJI 
"FRANCE SPARKLING EAST", 
SPÓSRÓD KTÓRYCH 39 JEST NIE-
PEŁNOSPRAWNYCH, POZNAŁO 
SIĘ NA REKOLEKCJACH, KTÓRE 
MIAŁY MIEJSCE OD 26 DO 29 
PAŹDZIERNIKA 2013. 
 
 

S anktuarium Mont Roland 
jest miejscem modlitwy i 
pielgrzymek do Dziewicy 

Maryi. Znajduje się na jednej z 
tras do Santiago de Compostella 
we francuskim departamencie 
Jura. 

    Benoit Sepulchre, młody ksiądz 
z diecezji Langres, prowadził te-
goroczne rekolekcje na temat 
"Cud... i Bóg zobaczył, że to było 
dobre". 

    O to kilka najważniejszych 
punktów, które napełniły nasze 
serca radością. 

 

    STWORZENIE  

    Sobota: "Stworzenie, projekt 
Boga, jest cudem". 

    W czasie pokazu slajdów zosta-
liśmy zaproszeni, by kontemplo-
wad wszystkie piękne rzeczy, któ-
re Bóg powierzył nam w Jego 
pełnym miłości planie. Przy 
akompaniamencie kantyku Św. 
Franciszka z Asyżu, weszliśmy w 
braterską relację ze stworzeniem 
(brat słooce... siostra woda...), co 
wywołało dziękczynienie i odda-
nie chwały Bogu. 

    Bóg powołał Franciszka do in-
nego życia. Mamy różne życia i 
dla każdego z nas Bóg przewi-
dział rolę w Swoim projekcie mi-
łości. 

    Rysunki elementów stworze-
nia, przygotowane w grupach 
dzielenia, zostały zaprezentowa-
ne wieczorem: niebo, gwiazdy, 
woda, powietrze, wiatr, ogieo, 
światło, ziemia, drzewa, kwiaty, 
zwierzęta... 

 

    WCHODZENIE W PLAN BOŻY  

    Niedziela: "Przyjmij mnie jako 
cud i wejdź w projekt Boży". 
Psalm 8: "Czymże jest człowiek, 
że o nim pamiętasz?" 

W Jego dobroci i łaskawości, Bóg 

nas chciał i stworzył "cuda" jego 
stworzenia. Musimy to rozpo-
znad i zgodzid się, na umieszcze-
nie nas w tym wielkim i godnym 
podziwu planie stworzyciela, by 
mimo naszych niedoskonałości 
wnieśd do Niego to, czym jeste-
śmy. 

    Wzięliśmy udział we Mszy w 
sanktuarium razem z parafiana-
mi. Popołudniu każdy wybrał 
spośród różnych proponowanych 
aktywności, co chce robid, by 
dwiczyd swoje talenty: spacer, 
taniec, warsztaty muzyczne, ry-
sowanie, koraliki, robienie kwia-
tów z papieru, pantonima... wy-
niki zostały zaprezentowane na 
wieczornym zebraniu. 
 



    POTRZEBUJĘ CIEBIE  

    Poniedziałek: "Odkrywam cie-
bie jako cud i potrzebuję cię". 

Człowiek sam nie jest niczym 
wielkim, potrzebuje relacji z in-
nymi.  

    Tak jak mamy problem, by 
rozpoznad nas samych jako nie-
powtarzalny cud: "jesteś cenny 
w moich oczach i kocham cie-
bie", podobnie trudno jest jed-
nocześnie ujrzed Boga jako Tego, 
który kocha ciebie i mówi mi, że 
jesteś bezcenną pomocą: ty dla 
Mnie i Ja dla ciebie. 

    Nie mogę rozwodzid się nad 
tym, co mnie w tobie nie zado-
wala, ale muszę wspólnie z tobą 
wejśd w plan Ojca, postrzegając 
cię jako cud, którym jesteś i po-
zwalając tobie to odkryd. 

    Zaproponowany został sakra-
ment pojednania i mogliśmy się 

wyspowiadad księdzu, który dał 
każdej osobie kwiat, na którym 
została zapisana indywidualna 
wiadomośd. Ten kwiat został 
umieszczony w doniczce, w któ-
rej się otworzył i zakwitł. 

    Wszyscy razem byliśmy w sta-
nie dokonad wielkich rzeczy: 
fresk z dużą łodzią, namalowaną 
palcami przez naszych niepełno-
sprawnych przyjaciół, mieszczą-
cą sylwetki, które każdy z nas 
udekorował. 

    Wieczorem odbyło się uroczy-
ste czuwanie z pokazem slajdów, 
który wpasowywał się w nasze 
gry i taoce. 

 

    POSŁAOCY W ŚWIECIE 

    Wtorek: "Cud do dzielenia się, 
jesteśmy posłaocami w świecie". 
Ostatnie chwile razem, Euchary-
stia, dziękczynienie i rozesłanie: 

wszystko inne, wszystko użytecz-
ne i chodby najmniejsze "To co 
słabe w świecie jest tym co Bóg 
wybrał", witane jest jako cuda w 
oczach Boga. Razem próbowali-
śmy znaleźd nasze instrukcje i 
mimo naszych słabości zgodzili-
śmy się zaproponowad naszym 
braciom: 

    Czujemy się na siłach spędzad 
dużo czasu, spoglądając na ubó-
stwo i słabości wokół nas, opie-
kowad się tymi kobietami i męż-
czyznami, które nie wiedzą, że są 
cudem i zostali stworzeni 
"bardzo dobrze", że są cenni w 
oczach Boga i że On ich kocha. 

 

Véronique Noël 

Zdjęcia: Claude Larré 

 



Relacja 

Łódka, świeczka, barka 

13 października wspólnota o na-
zwie „Barka” świętowała swoją 
10tą rocznicę. 

P 
rzygotowywaliśmy to wy-
darzenie bardzo starannie. 
Wydrukowaliśmy kartki z 

łodzią oraz modlitwą, a także za-
proszenia dla naszych gości. Kart-
ka była skopiowana na większy 
format w celu udekorowania sali. 
Wykonaliśmy także małe wioseł-
ka z krótkimi fragmentami z Biblii 
(każdy inny) i skopiowaliśmy ma-
łe drzewka z Leeds, przywiezione 
z Leeds przez Władzię i Wiolettę 
– było ich 10, tak jak wiek wspól-
noty. Dla nich było wielką rado-
ścią wziąd udział w spotkaniu 
międzynarodowym. 

     Nadszedł wielki dzieo... Zaczę-
liśmy od Eucharystii, z wielką ra-
dością celebrowanej przez ojca 
Mieczysława Kozłowskiego i ojca 
Pawła Hoppe, który towarzyszył 
naszej wspólnocie w czasie swo-
ich studiów seminaryjnych. Pod-
czas procesji przynieśliśmy: łódź 
wykonaną przez Mikołaja, małe 
kartki, ogromne, długie na metr 
różaoce zrobione z papierowych 
róż i wreszcie 10 prawdziwych 
róż niesionych przez 10 różnych 
ludzi. Wikary przekazał nam w 
prosty i ciepły sposób: „na świe-
cie należy pamiętad o trzech sło-

wach – proszę, dziękuję oraz 
przepraszam , a z pewnością wie-
le rzeczy zmieni się w naszym 
życiu”.  

    Był tam też oczywiście kapelan 
naszej wspólnoty, Ojciec Jarek 
Biedroo. Jest on  skromnym, po-
kornym i bardzo kochanym czło-
wiekiem.  

    Następnie udaliśmy się do pa-
rafialnego holu. Stojąc w kole 
wokół łodzi odmówiliśmy razem 
różaniec oraz modlitwę Wiary i 
Światła. Widzieliśmy łódź żeglu-
jącą na lekko wzburzonym mo-
rzu, zapaloną świecę, ikonę Wia-
ry i Światła oraz wiosła ze Sło-
wem Bożym. 

    Na koniec modlitwy, Wioletta 
wyjaśniła znaczenie tej sceny: 
łódź przedstawia Kościół, ale tak-
że nasze wspólnoty, które nas 

jednoczą i pomagają przezwycię-
żad trudności codziennego życia, 
ale to nie byłoby możliwe bez 
kogokolwiek z nas. Każdy z nas 
jest potrzebny, każdy jest inny, 
ale również każdy z nas jest da-
rem dla pozostałych. Łódź nie 
byłaby w stanie żeglowad bez 
płynięcia po lekko wzburzonym 
morzu, potrzebne jest każde z 
naszych wioseł, by osiągnąd na-
sze przeznaczenie. Dlatego wła-
śnie każdy z nas został obdarzony 
małym wiosłem, symbolem na-
szego powołania, by nabrad mo-
cy i by móc sterowad wspólnotą. 
Każde Słowo Boże przyczepione 
do tych małych wioseł jest inne, 
tak jak każdy z nas otrzymał inne 
dary od Boga. Nigdy nie powinni-
śmy zapominad, że stanowimy 
największy dar dla siebie nawza-
jem. 

Łódka, świeczka, wiosła 



    Ikona Wiary i Światła ukazuje 
Jezusa na krzyżu. On przedstawia 
osobę z ułomnością, jest unieru-
chomiony i nie może niczego zro-
bid. Jednakże w rzeczywistości 
On czyni bardzo dużo poprzez 
swoją miłośd, On zbawia cały 
świat i jest w jego centrum. My 
nie jesteśmy tam dla innych, lecz 
z innymi. 

    Nasz koordynator, Włodzia 
(matka Andrzeja), opowiedziała 
nam historię naszej wspólnoty. 
Sala była udekorowana dużą ilo-
ścią zdjęd z rozmaitych ważnych 
wydarzeo naszej wspólnoty. My 
oraz nasi goście byliśmy nimi za-
chwyceni. 

    Podziwialiśmy również stoły 
ozdobione małymi drzewkami z 
Leeds. Włodzia i Wioletta nau-
czyły nas piosenki często śpiewa-
nej w Leeds przez Marie-Hélène 
„Alle, alle, alleluja”. Jest prosta i 
pełna radości, nasza wspólnota 
bardzo ją polubiła. Podzieliły się 
one także z nami swoimi do-
świadczeniami z Leeds. 

    Mieliśmy przyjemnośd gościd 
duże grono z zaprzyjaźnionej 
wspólnoty „Piastowskie Pucie”. 
W zorganizowaniu jubileuszu po-
mogli nam również przyjaciele 
spoza wspólnot. Była to okazja 
do zainteresowania nowych osób 
naszym Ruchem. 

    Zwieoczeniem całej uroczysto-
ści było świętowanie przy stole 
pełnym smakołyków, z których 
szczególnym był jubileuszowy 
tort, upieczony własnoręcznie 
przez mamę Ewę. Łatwo można 
było rozpoznad kto jadł słonecz-
ko, kto morze, a kto niebo albo 
łódkę, gdyż takiego koloru miał 
buzię i język. Było to źródłem do-
datkowej, szczerej radości. 
 

Wiola i Wiesiu 
Wspólnota „Barka” 

Tort urodzinowy 

Małe drzewko z Leeds 



Relacja 

Delikatny wietrzyk 

W 2013 r. połowa prowincji zorganizowała swoje zgromadzenia; nawet jeśli ogromne międzynarodo-
we spotkanie w Leeds pochłonęło dużo energii i sił  życie prowincji było kontynuowane i to w do-
brym kierunku. Entuzjazm oraz oddech ducha dopomógł w organizacji pięknego spotkania. Okna, 
które rozwarliśmy w Lourdes w 2008 r. są nadal otwarte i jesteśmy szczęśliwi, widząc ten delikatny 
wietrzyk rozprzestrzeniający radośd wokół nas; Wiara i Światło trwają i będą trwad, by przynosid 
owoce! Katarzyna Stopnicka (wraz z mężem Damianem), koordynator wspólnoty „Barbórki” w Libią-
żu opowiada nam o zgromadzeniu prowincji Polska Południowa, które miało miejsce w listopadzie. 

W  dniach od 8 do 11 
listopada 2013 roku 
delegacje wspólnot 

Prowincji Polski Południowej 
przeżywały w Hałcnowie k/
Bielska Zgromadzenie Prowincji. 
Był to dla delegatów naszej Pro-
wincji czas szczególnego rozezna-
wania, pochylania się nad tym co 
w Wierze i Świetle najważniejsze 
i wreszcie - czas wyboru nowego 
koordynatora Prowincji - którym 
decyzją Zgromadzenia wybrana 
została Agnieszka Majek. Nade 
wszystko były to jednak dni in-
tensywnego bycia ze sobą na-
wzajem i odpowiadania na pyta-
nie "Jak dobrze budowad nasz 
dom".   

    Dni wypełnione dzieleniem się 
radościami, trudnościami, spo-
tkaniem na warsztatach, święto-
waniem, świadectwem i wspo-
mnieniami. Wielką radością były 
dla nas wspomnienia osób, które 
brały udział w Zgromadzeniu 
Międzynarodowym w Leeds. 
Dzięki tym wspomnieniom - ubo-
gaconym zdjęciami i różnymi 
anegdotami - każdy z nas na no-
wo mocno doświadczył, że przy-
należy do wielkiej, międzynaro-
dowej rodziny Wiary i Światła. 
Przez cały czas  wspólnie szukali-

śmy też bliskości z Jezusem.  

    Codziennie spotykaliśmy się z 
Nim, adorując Najświętszy Sakra-
ment, gromadząc na Eucharystii, 
od Niego uczyliśmy się jak sobie 
służyd - celebrując nabożeostwo 
umywania nóg. Nieocenionym 
darem była dla nas obecnośd i 
służba naszych Kapelanów. Pod-
sumowując - były to dni wyjątko-
we i błogosławione. Wróciliśmy 
do naszej codzienności umocnie-
ni w wierze,  że  w "Bogu doko-
namy czynów pełnych mocy" i 
przekonani że to, czego doświad-
czyliśmy w czasie trwania Zgro-

madzenia - obficie zaowocuje nie 
tylko w naszym osobistym życiu, 
ale w życiu naszych wspólnot i 
całej Prowincji. 
 

Katarzyna Stopnicka 

"Jak będziemy budować nasz dom"? 



Świadectwo 

Wokół kiełbasek z sosem rougail  

P 
rzez kilka miesięcy wspólnota Wiary i Światła 
„Cris de Joie” (Okrzyki Radości) z Gujany przy-
gotowywała się do obchodów Świąt Bożego 

Narodzenia 2013 przeniesionych w tym roku do Ma-
tury, gdzie mieszka połowa z naszych rodzin. 

    Po pierwsze, dzieo rozpoczął się cudowną Mszą w 
Kościele Świętego Michała, podczas której Ojciec Da-
niel Catherine wezwał nas do odnowienia naszych 
przyrzeczeo, a ludzie, którzy są „źródłem życia i przy-
jaźni” z radością zaangażowali się w ofiarowanie i w 
modlitwę powszechną. 

    Pod koniec uroczystości poczęstowaliśmy parafian 
małą przekąską, aby zaświadczyd o cudach Boga w 
naszym życiu i zachęcid ich do pozostania w kościele i 
odśpiewania tradycyjnych kolęd, takich jak „Joseph, 
mon cher fidèle” (Józef, mój drogi wierzący). Na per-
kusji akompaniowała nam Stéphanie, a jej siostra 
Doriane towarzyszyła nam śpiewając. 

    Gdy nadszedł czas lunchu, przeszliśmy do szkoły 
podstawowej imienia Świętego Piotra, aby spożyd 
uroczysty posiłek zorganizowany przez nauczycieli i 
uczniów oraz ich rodziny. Posiłek ten miał na celu 
zgromadzenie funduszy na wycieczkę do Paryża w 
kwietniu 2014 roku, podczas której uczniowie pozna-
liby kulturę i język francuski. 

    Przygotowane potrawy cieszyły się dużym zainte-
resowaniem, szczególnie kurczak Kolombo i kiełbaski 
w sosie rougail (jest to pikantny sos pomidorowy). 

    Ponadto świętowanie to, ku naszej wielkiej rado-
ści, urozmaicone było wieloma przedstawieniami o 
tematyce Bożego Narodzenia: taocami, piosenkami, 
krótkimi scenkami, historyjkami i kreolskimi zagadka-
mi, które połączyły starszych i młodych. 

    W koocu, po zjedzeniu deseru, nadszedł wyczeki-
wany czas rozdawania prezentów! 

    Piękny taniec farandole odtaoczony przez uczniów 
i członków naszej Wspólnoty wyznaczył koniec spo-
tkania w duchu braterstwa, takiego jak głosi chrześci-
jaostwo. 

    Ogromne podziękowania dla Parafii Świętego Mi-
chała oraz dla Szkoły Świętego Piotra w Matury za 
ich gościnnośd, otwartośd i hojnośd! 

Wszystkiego najlepszego! 

Rodzina Minfir i Stefanie Amaranthe 

Kiełbaski w sosie rougail 



Świadectwo 

Otrzymanie bierzmowania 

W listopadzie 2013 r. trzydziestu dwóch młodych ludzi, w tym siedmiu z niepełnosprawnością, otrzy-
mało bierzmowanie za pośrednictwem mgr Stanislasa Lalanne’a, biskupa Pontoise (we Francji, nieda-
leko Paryża). Saskia Mincheni, menedżer diecezji ds. specjalistycznego nauczania katechizmu, składa 
świadectwo. 

N asze nadzieje na pozwolenie tym różnym 
młodym ludziom na spotkanie się, na do-
puszczenie, by mogli doświadczyd różności 

i odkrywania innych, zostały w całości spełnione. 
W dniu uroczystości istniała tylko jedna grupa, 
zjednoczona i dbająca o wzajemne potrzeby. 

 

     Spotkanie 

    Wspólnota Wiary i Światła umożliwiła to spotka-
nie pomiędzy wszystkimi przyszłymi bierzmowany-
mi; tymi z duszpasterstwa Cergy i tymi przygoto-
wanymi przez "Pédagogie Catéchétique Spécia-
lisée". 

    Po lunchu, gdzie dążyliśmy do pomieszania 
wszystkich w celu wzajemnego lepszego poznania 
się, niektóre z matek dzieci niepełnosprawnych 
przyznawały się przed pozostałymi młodymi ludźmi 
do przynależenia do wspólnoty Wiary i Światła. Byli 
oni pod wielkim wrażeniem.  

 „Znalazłam rodzinę. Czuję pomoc i wsparcie. 
Moja rodzina odrzuciła mnie.” 

 „Trudno jest mied dziecko z niepełnosprawno-
ścią” 

 „Myślałam, że jestem jedyną osobą w Kościele, 
która ma dziecko z niepełnosprawnością” 

 „Wiara i Światło jest dla mnie, miejscem spotkao 
z innymi rodzinami. Nigdy nie ukrywałam swoje-
go dziecka. Odkryłam rodziny, które znałam, ale 
nie wiedziałam o ich dzieciach. Były ukrywane.” 

    Potem, dzięki grze, młodzież zaczęła nawiązywad 
kontakt. Dla niektórych osób z duszpasterstwa był 
to trudny i niepokojący czas. Inni byli bardziej roz-
luźnieni, biorąc razem z nimi udział w „wyścigu w 
worku”; skooczyło się tym, że ci, którzy czuli się 
wcześniej skrępowani, zapomnieli o tym i brali 
udział w zabawie. 

    Przed rozstaniem, członkowie wspólnoty obda-
rowali nas prezentem: zaśpiewali i zataoczyli do 

piosenki: „Wspólnota jest tobą, jest mną, jest na-
mi, jest Jezusem.” Wielu z nas było tym wzruszo-
nych. Można było poczud siłę rodziny, głęboką więź 
w Jezusie. W następnych dniach częśd młodych 
ludzi z duszpasterstwa śpiewało tę pieśo podczas 
powrotu… 

Podczas wyścigu w worku wielu ludzi zaanga-
żowało się i wciągnęło w to innych. Było wi-
dad wiele radosnych twarzy…  

Niezmiernie podobał mi się sposób, w jaki ci 
młodzi ludzie z Wiary i Światła postanowili po-
dziękowad i pożegnad się. Idąc do kaplicy na 
nasz ostatni czas modlitwy byliśmy zaskoczeni 
widokiem straży honorowej kościoła przy wyj-
ściu z sali. Przy każdej mijającej ich osobie pod-
nosili ręce jak do powitania. Nie licząc zasko-
czenia uznałem to za piękny gest, gdyż skupiał 
się i dawał zaszczytne miejsce najbardziej deli-
katnym z nas. Myślę, że był to ważny moment, 
który wywarł wrażenie na niektórych i jedno-
cześnie, bez potrzeby słów, dał wiele radości 
każdemu z osobna w chwili, kiedy mieliśmy 
pójśd swoimi drogami. 

Christian 



Powitanie 

Dziś jest wielki dzieo dla trzydziestu dwóch mło-
dych ludzi, których witamy podczas tej Mszy. 
Szczególnie dla siódemki z nich, osób z upośledze-
niem, i ich rodzin. Linda, Patricia, Axel, Davy, Guil-
laume, Jérôme i Jonathan również otrzymają Sa-
krament Bierzmowania. Doświadczyłeś z nami 
pewnych pamiętnych chwil, okazałeś nam pra-
gnienie podążania za Jezusem i życia jako dzieci 
Boga. Jak Jan Paweł II powiedział młodzieży w cza-
sie Międzynarodowego Spotkania Młodych w 
2000 roku.: „Każdy z was jest ważny dla Chrystusa, 
każdy z was jest osobiście znany, jest czule kocha-
ny, nawet jeśli nie zdajecie sobie z tego sprawy.” 

Na swój własny sposób, ale z odwagą, określacie 
coraz więcej tego, co Jezus wnosi w wasze życia. I 
to jest powodem, że jesteście świadkami Chrystu-
sa, na swój własny sposób, dla waszych rodzin, 
przyjaciół i całego świata. 

    Najważniejsze momenty 

 „Tu jestem” od Guillaume, które rozbrzmiało 
mocno na zgromadzeniu! Z trzydziestu dwóch 
bierzmowanych jego było najgłośniejsze, kiedy 
normalnie byłby on zaliczony do tych 
„najmniejszych i najsłabszych”… Jakże dumni i 
rozradowani byli jego rodzice, a także my, kate-
checi! 

 To Davy’ego bardziej jak szept, ale z głową pod-
niesioną ku niebu, jego ramiona szeroko otwarte, 
a promienny uśmiech rozświetlający twarz… 

 „Ona jest piękna!” To były słowa młodej osoby z 
duszpasterstwa widzącej Patricię ubraną na biało 
podczas ustawiania się przed nią na procesję wej-
ścia… 

 Wyraz twarzy Axela, wypatrującego swoją mamę 
podczas powrotu na miejsce po bierzmowaniu 
udzielonym przez Biskupa, pełen delikatności i 
ogromnego szczęścia… 

 Głos Lindy, jej melodyjne pieśni towarzyszyły nam 
podczas ceremonii; jej sposób na sławienie Pana. 

    To są tylko niektóre wrażenia pośród tak wielu, 
które zostaną wyryte w naszej pamięci… Ten Sakra-
ment Bierzmowania pozwolił nam na bycie świad-
kami tego, jak dwie grupy młodych ludzi – nie ma-
jące wiele wspólnego i normalnie nigdy nie zostały-
by złączone ze sobą, a które zbieg okoliczności jed-

nak połączył na wspólnej ceremonii – zostały do-
tknięte łaską i doświadczyły niezwykłej Mszy z całą 
wspólnotą! 

    Wybór pieśni, powaga procesji młodzieży z 
chrzestnym lub chrzestną, gromadzenie się wokół 
Biskupa podczas pieśni „Jakże cię nie chwalid” rów-
nież przyczyniło się do stworzenia z tej Mszy bar-
dzo wzruszającego czasu dzielenia się i wspólnoty! 

    Podobnie jak apostołowie podczas Pięddziesiąt-
nicy tych trzydziestu dwóch młodych ludzi otrzy-
mało Ducha Świętego; jak apostołowie opuścili ko-
ściół, mówili różnymi językami i zupełnie jak pod-
czas dni apostolskich wszyscy się rozumieli. 

Saskia Mincheni 

Od początku do kooca ceremonia ta przerosła 
moje oczekiwania. Świadectwo Jacqueline odno-
śnie autyzmu, Biskup, który rozmawiał z każdym 
młodym i pod koniec wszyscy wokół Biskupa. 
Nie udało mi się zobaczyd różnic między młody-
mi z niepełnosprawnościami i pozostałymi, tak 
dobrze byli zintegrowani. 

Louise, mama Jonathana 



Świadectwo 

Śmiech, taniec, modlitwa 

B ył to mój pierwszy obóz Wiary i Światła, w 
którym uczestniczyłam jako przyjaciel. Po-
wiedziano mi: „zobaczysz, to jest wyczerpu-

jące”. I mogę potwierdzid, że jest! Faktycznie, 
wszystko co robiliśmy to śmiech, śpiew, taniec i 
modlitwa. Śmiech, śpiew, taniec i modlitwa. I je-
dzenie, i rozmowa, i spacer i ruch. 

    Dzieo pierwszy 

    Każdy przyjechał samochodem z pasażerami 
odebranymi z umówionych miejsc. Czas powitad 
„szefa” obozu (pamiętaj, że ona jest szefem pod-
czas obozu. Jest to praktyczne, gdy trzeba podjąd 
decyzję: „zapytaj szefa”!) Wszyscy rozlokowali się 
w pokojach, pomagając tym, którzy mieli problem 
ze ścieleniem łóżka.  

    Po zrobieniu większości z tego poszłam zobaczyd 
kaplicę. Hervé, Sabine i Fréderic towarzyszyli mi, 
usiedliśmy w pierwszym rzędzie. Po kilku chwilach 
usłyszałam mruczenie: to był Hervé odmawiający 
Zdrowaś Maryjo. Dołączyłam do niego w tej modli-
twie. Sabine i Fréderic (którzy mają duże trudności 
z mową) pozostali w ciszy. Kontynuowałam modli-
twę odmawiając Ojcze Nasz, Hervé mówił ze mną. 
Opuściłam kaplicę w ciszy, ale oni pozostali. Jak 
zawsze, nie zamierzałam ich opuszczad, więc wróci-
łam po nich.  

    Dzieo drugi 

    Dzieo został zaplanowany na zewnątrz. Dotarli-
śmy do stacji odjazdu małego pociągu parowego, 
który spokojnym tempem miał nas przewieźd wo-
kół jeziora. Stacja była zamknięta a pociągu nie by-
ło. Czekając zrobiliśmy sobie piknik. Wzięłam ze 
sobą gitarę i po posiłku zagrałam kilka dźwięków, 
po chwili zauważyłam Emmanuela (z Zespołem 
Downa) sadowiącego się obok mnie. Wyjął harmo-
nijkę ze swojej torby, wsłuchał się przez chwilę w 
to co grałam i dołączył się. Następnie powiedział 
do mnie: "posłuchaj tego" i teraz ja towarzyszyłam 
jemu. Graliśmy w harmonii. Do kooca obozu two-
rzyliśmy duet: on na harmonijce i ja na gitarze. 
Graliśmy w każdej możliwej chwili: w czasie 
przerw, czuwao, przygotowania do Mszy i w jej 
trakcie.  

 

    Gdy nadszedł czas powrotu na peronie spotkali-

śmy młodego akordeonistę, który grał dla podróż-

nych. Jego repertuar był tak wesoły, że wszyscy 

zaczęliśmy taoczyd. Pozostali podróżni klaskali, a 

paru z nich taoczyło z nami, aż do gwizdu pociągu, 

który przywołał nas do porządku.  



    Dzieo trzeci 

    Przygotowywaliśmy się na przyjazd członków 
innego obozu. Na powitanie zaplanowaliśmy… 
mecz rugby! Wszystko działo się samo, warsztaty 
przygotowały banery powitalne, marakasy, by zro-
bid trochę hałasu, naszyjniki z koralików, by uhono-
rowad zwycięzców. Był również warsztat dziewiar-
ski, warsztat malowania na szkle oraz zespół przy-
gotowujący zabawy i piosenki na wieczór. Oczywi-
ście, byli tam też tacy, którzy woleli grę w kulki. 
Było dużo hałasu, muzyki i radości, a my wszyscy 
byliśmy razem.  

    Dzieo czwarty 

    Wszystko było gotowe, “oni” mieli przyjechad 
popołudniu. Nie spodziewali się tego co dla nich 
przygotowaliśmy… Pozwoliliśmy im rozlokowad się 
w pokojach i złapad oddech po długiej podróży, a 
następnie zaprosiliśmy na boisko sportowe, na któ-
rym rozstawione już były krzesła dla kibiców (tych 
którzy byli już za starzy, nie mogli lub nie chcieli 
biegad). Kibice zostali poproszeni o trzymanie mo-
tywujących transparentów („dalej niebiescy”, 
„dalej czerwoni”), marakasów, kolorowych pompo-
nów, rozet z marszczonej bibuły – wszystkiego, co 
wydaje dźwięki, jest kolorowe lub powiewa na wie-
trze. Szef drugiego obozu został mianowany na 
głównego sędziego i musiał rozszyfrowad zasady 
gry, ponieważ nikt ich nie znał! Oczywiście, druży-
ny były fotografowane, a niebiescy wykonali 
„hakę” (taniec pochodzący z Nowej Zelandii; wyko-
nywana często w "rozkracznym" przysiadzie, na 
lekko ugiętych nogach, miała na celu pokazanie siły 
i woli zwycięstwa) dla przestraszenia przeciwni-
ków. 

    Wszystko było gotowe i jak tylko sędzia dmuch-
nął w gwizdek, gra się rozpoczęła (z prawdziwą pił-
ką do rugby wykonaną z pianki), to było szaleo-
stwo: wszyscy biegali, toczyły się dzikie walki, kibi-
ce krzyczeli. Nasz kapelan był wśród najbardziej 
rozwścieczonych, jest to sprytny człowiek, któremu 
nie można było odebrad piłki. Georges, zwykle bar-
dzo nieśmiały, biegał przez cały mecz i zdobył kilka 
przyłożeo. Frédéric z pierwszego obozu, zwykle 
dośd małomówny, teraz z zapałem bierze udział w 
grze. Frédéric z drugiego obozu, niepochodzący z 
Lyon, nie znał nikogo i na pierwszy rzut oka nie 
mógł zbyt wiele biegad, więc dano mu rzucid piłkę, 
a on wcelował. Monique, 72 lata, częściowo niesły-

sząca: zadziwiła wszystkich ponieważ grała przez 
cały mecz niestrudzenie, nie słysząc gwizdków ni-
gdy się nie zatrzymywała i trzeba było użyd sprytu, 
by ją wyczerpad. Walka była bardzo wyrównana. 
Jednej z drużyn udało się wreszcie zyskad dwa 
punkty przewagi i sędzia zagwizdał, obwieszczając 
koniec gry. Rozdane zostały puchary zwycięstwa, 
naszyjniki z koralików oraz gratulacje. Był śpiew, 
taniec i triumfalne przeprowadzenie zwycięzców. 

    Dzieo piąty 

    Był to dzieo odjazdu. W czasie Mszy Marc i He-
rvé służyli przy ołtarzu, Emmanuel grał na harmo-
nijce, a Georges czytał. Myriam na alleluja, popro-
wadziła zgromadzonych w języku migowym, co po-
zwoliło nam byd w komunii z Monique i Jeannette, 
które są częściowo głuche. Pieśnią na wyjście było 
oczywiście „Posłaocy radości”. 

    Prowadziłam już obozy dla duszpasterzy i prze-
wodników, a teraz obóz Wiary i Światła. Powinie-
neś się na taki wybrad: jest radosny! 

DOMINIQUE DE LABARTHE 

„Naprzód niebiescy!” 

„Naprzód czerwoni!” 



Świadectwo 

Dzień Głoszenia  

i Dzielenia 

    Świąteczne chóry w Yorku 

    W sobotę 7 grudnia, w „Dzieo Głoszenia i Dziele-
nia”, 220 członków wspólnot Wiary i Światła z pro-
wincji Wielka Brytania Północna spotkało się w 
Yorku. Po powitaniu, ekumenicznej modlitwie oraz 
pieśniach z pokazywaniem, poprzedzonych sutą 
„rybą z frytkami” na uniwersytecie, całe zgroma-
dzenie udało się do centrum miasta, by śpiewad 
tradycyjne świąteczne kolędy niedaleko katedry. 
Przez ponad godzinę Trevor, dyrygent, z werwą 
prowadził muzyków. Zaprosił nawet parę młodych 
przechodniów, by dołączyli do chóru. Cóż za talent! 
Wszyscy artyści, na scenie lub wśród widzów, brali 
udział na swój własny sposób, gdy Jane grała duet 
fletowy z Mary, zaś Tania akompaniowała im swoi-
mi małymi cymbałkami. 

    Wzruszony wielkim uśmiechem Tanii i radością 
wyrażoną poprzez to zgromadzenie jej ojciec przy-
szedł i zapytał o informacje na temat Wiary i Świa-
tła! To wydarzenie, w którym biorą udział wszyst-
kie wspólnoty z północnej Anglii raz w roku jest 
momentem magicznym, pozwalającym zapoznad 
przechodniów i podzielid się z nimi doświadcza-
niem Wiary i Światła. Kontynuujmy przygodę! Po-
zwoliło to zebrad pokaźną kwotę 400 funtów… 

    Słodkie wieoce 

    Każdego roku, z początkiem Adwentu, w Paryżu, 
we Francji, wspólnota o nazwie „Graines de Moutar-

de” (pol. „Ziarno Gorczycy”) organizuje dzieo sprze-
daży słodkich wieoców i ciasteczek fachowo ułożo-
nych w szklanych buteleczkach… Wielki sukces… 

Broszura „Kilka prostych 

przepisów, by zebrad fundu-

sze” jest dostępna dla 

wszystkich w Sekretariacie 

Międzynarodowym lub w 

małym sklepie Wiary i Świa-

tła: www.faithandlight.org. 



Nasze radości i nasze smutki 

Album rodzinny 

Witamy Genevieve! 

    Z wielką  przyjemnością pragnę 
poinformowad, że na nowego 
koordynatora Prowincji „Paris et 
le Levant”  Zgromadzenie wybra-
ło Genevieve Gizard dnia 24 listo-
pada w Paryżu. Genevieve zastą-
pi Michel Tabbagh. Częśd z was 
już zna Genevieve. Wykazywała 
ona wiele zaangażowania dla 
„Wiary i Światła”. 

    Zgromadzeniu przewodniczył 
Ludovic de la Quintinie, który 
wniósł dużo ciepła oraz pełen 
życzliwości Zespół Nominacyjny 
składający się z: Francois Bal, An-
ne-Francoise Mares, Caroline Pa-
rent oraz Alain de Chateauvieux. 
Rozeznanie odbyło się w pokoju i 
zaufaniu. Każda osoba mogła 
swobodnie, w pełnej ufności wy-
razid siebie. To było piękne spo-
tkanie, pełne radości i ciepła oraz 
dobry czas dla wszystkich.  

    Ojciec Albert Gambart, kapelan 
prowincji podsumował tą piękną 
ceremonię, kierując nasz wzrok 
na Chrystusa Króla. W czasie tej 
celebracji Święta Chrystusa Króla 
mogliśmy powiedzied, że nasze 

Zgromadzenie zostało przyjęte 
po królewsku przez księdza Pi-
gnel, wikarego w Bazylice Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy. 

    Dziękuję wszystkim. Chciała-
bym również skorzystad z okazji i 
podziękowad dawnej Radzie Pro-
wincji za towarzyszenie przez 
ostatnie 4 lata, szczególnie Mi-
chelowi.  

    Zgromadzenie wybrało nastę-
pujących wicekoordynatorów, 
którzy będą tworzyd Radę z Ge-
nevieve: Colette Michaud, Patri-
cia Venzac, Damienne Lallement, 
Denis Thomas i Christian Lage-
ron, którzy zgodzili się odnowid 
swoje uczestnictwo. Powitali oni 
trzech nowych wicekoordynato-
rów prowincji: Stephanie Robil-
lard, Alain Bus i Jean Sendra. 

    Dziękuję raz jeszcze Genevieve 
za jej zobowiązanie i witam na-
szego Koordynatora Prowincji 
Francji i Belgii. 

Agathe Desfosses 

Wicekoordynator Międzynarodowy 

 

Świadectwa z Mauritiusu 

Liette 

    Liette Colomes została wybra-
na na koordynatora wspólnoty 
"Star of the Sea" (pol. „Gwiazda 
Morza”), w której działała przez 4 
lata podczas jej okresu próbne-
go. 

    Liette, jak każda panna młoda, 
miała wielką potrzebę zostania 
mamą. Zawsze miała odwagę iśd 
do przodu i pomimo przeszkód 

oraz z Bożą pomocą jest dziś ma-
mą trojga adoptowanych dzieci.  

    Jej pragnienie, by pomagad 
najuboższym przywiodło ją do 
„Wiary i Światła”. Ludzie z niepeł-
nosprawnością i ich rodzice dali 
jej o wiele więcej niż sama była w 
stanie ofiarowad. Liette jest 
wspierana przez bardzo dobrą 
radę wspólnoty, której towarzy-
szy siostra zakonna. 

Arienne 

    Arienne jest osobą z niepełno-
sprawnością. Spytała mamę co 
by zrobiła, gdyby jej brat był żo-
naty i wyprowadził się daleko. 
Mama odpowiedziała, że byłaby 
dla niej jedynym powodem by 
żyd. Z „Wiarą i Światłem” czuła 
się jak nowo narodzona, po tym 
jak odkryła dary Ariene i jej zdol-
nośd do miłości. „Wiara i Świa-
tło” uwolniły mamę od jej wła-
snych ułomności, które nie po-
zwalały jej dostrzec wartości, ja-
kimi obdarzona została córka. 

Judex Violette 

Wicekoordynator międzynarodowy 

Liette 



Nowa wspólnota w Peru  

    W czasie Zgromadzenia Prowin-
cji, podczas którego towarzyszył 
nam Ojciec Francisco Chavarri, 
Jezus zainspirował nas i wezwał 
do stworzenia nowej wspólnoty. 
W czasie celebracji Święta Światła 
przez wspólnoty z Limy, Ojciec 
ogłosił jej powstanie w parafii Na-
szej Pani Boskiego Miłosierdzia w 
Surco-Lima. Pierwsze spotkanie 
było zorganizowane dzięki pomo-
cy Allison, Any Belen, Carito, Ze-
nobie, Luis Manuel, Edu Alonso, 
Marie, Rossana, Ingrid, Elviry i Oj-
ca Francisco… Czuliśmy obecnośd 
Jezusa pośród nas. Była to cele-
bracja wypełniona radością, zau-
faniem, przyjaźnią i modlitwą. 
Wspólnota spotkała się już 4 razy, 
a jej powstanie jest owocem świę-
towania 40-lecia Wiary i Światła.  

    Gdy podzieliłam się moim do-
świadczeniem międzynarodowego 
spotkania w Leeds z nową wspól-
notą mogłam dojrzed emocje na 
twarzach jej członków. Oni praw-
dziwie poczuli, że są częścią wiel-
kiej rodziny Wiary i Światła. 

Elvira Gomero  
Wicekoordynator prowincji   

 

Odrodzenie w Indiach 

    Wikariusz parafii Notre-Dame 
de l'Arche d'Alliance w Paryżu, 
Ojciec Bosco Gunaseelan, odwie-
dził małą wspólnotę z Palayam-
kottai w południowych Indiach. 
Wspólnota ta spotyka się regular-
nie od października 2012 w każdą 
pierwszą niedzielę miesiąca i ma 
26 członków. To w większości Hin-
dusi, ale jest też wśród nich kilku 
Chrześcijan i Muzułmanów. Spo-
tkania kooczą się wspólną herbatą 
oraz modlitwą. Życzymy tej wspól-
nocie długiego życia! 

Pierre na pierwszej stronie 

    Nasz syn Pierre urodził się w 
1991 r. W 2001 r. był w ramio-
nach Samuela na stronie tytuło-
wej edycji specjalnej magazynu 
Ombres et Lumiere (pol. „Światło i 
Cienie”) o pielgrzymce do Lour-
des! Powiedziałam „O Boże, o mój 
Boże” gdy zobaczyłam Pierre`a w 
samym środku tego tłumu i po-
śród błękitnych najróżniejszych 
rozmiarów balonów symbolizują-
cych wodę… Tak, Pierre wyróżniał 
się z tłumu w swoim niebieskim 

poncho i z tekturowym kapelu-
szem!  

    Pierre jest świetny w przywra-
caniu odwagi w domach czy na 
ulicach… 

    Jestem nowym członkiem wspól
-noty „Stella” w Colmar (Francja 
Wschodnia). Chciałabym otrzymad 
wszystkie dokumenty, które zoba-
czyłam na stronie internetowej 
pod tytułem „Pogłębiajmy nasze 
życie razem”. 

Monique Faliu 

 

Zawsze uważaliśmy, że to zdjęcie 
było bardzo piękne… Teraz nawet 
bardziej, gdy  możemy dopasowad 
imię do tej twarzy! 

 

Drodzy przyjaciele z Sekretariatu 

    Dziękujemy za przesłanie mi 
certyfikatu pracy tłumacza, którą 
wykonałem w Leeds. Mój rok jest 
niezwykle udany, mam nadzieję, 
że Wasz również! Wczoraj miałem 
okazję spotkad Verenę, która tłu-
maczy na hiszpaoski oraz Ewę, 
która tłumaczy na Polski. Ona 
oprowadziła nas po Allicante i 
wspominaliśmy czas spędzony w 
Leeds… 

    Dbajcie o Wiarę i Światło! To 
wielka rodzina, którą teraz uwa-
żam za własną. 

Wasz 
Antonio Fajardo 

Ojciec Bosco Gunaseelan 

Pierre w Lourdes w 2001r 

 

Aby wnieśd wkład w „Żagle na 
Maszt!”, przysyłajcie nam 
relacje ze zgromadzeo, 
spotkao, sesji formacyjnych, 
zdjęcia… Przysyłajcie nam 
wiadomości o wspólnotach, 
którym towarzyszycie, zbie-
rajcie kwiatki… 



Drogi Jerome 

    Opowiadaliśmy Wam o Jerome 
Yeck-Pang w październikowym 
numerze Żagli na Maszt, gdy przy-
stępował do pierwszej komunii w 
wieku 80 lat… Nasz drogi Jerome 
opuścił nas 1 stycznia. Wszyscy 
członkowie wspólnoty "Cris de 
Joie" (pol. „Okrzyki radości”) w 
Guyanie spotkali się, by byd blisko 
Jerome ostatni raz w kościele św. 
Antoniego. 

Stefanie 

Bernard 

 

 

 

 

 

 

 

    Ze smutkiem zawiadamiamy o 
śmierci Bernarda Sautreau, który 
od 2003 do 2008 r. towarzyszył 
wspólnotom z Auxerre, Bourges i 
regionu Nevers (Centralna Fran-
cja).  

    We wrześniu 2013 pożegnali-
śmy jego córki Izabelle, do której 
teraz dołączył. 

    Wspomnijmy w naszych modli-
twach wspomnied jego żonę Deni-
se, jego syna i całą rodzinę, którzy 
tyle przeszli. 

    W klepsydrze było napisane: 

Jam jest chleb życia. Kto do Mnie 
przychodzi, nie będzie łaknął; a 
kto we Mnie wierzy, nigdy pra-
gnąd nie będzie. 

Jean – Regis i Andre Boisdron 
Koordynatorzy Prowincji  

Francja Centralna 
 

Hugo 

    Z wielką przykrością piszę, że 17 
stycznia, Hugo Gomero, mąż na-
szej drogiej Elviry, wice koordyna-
torki prowincji Peru, odszedł w 
wiekuistej chwale, by dołączyd do 
naszego Ojca. Połączmy się w mo-
dlitwie za jego wieczny spoczynek 
i by Elvira wraz dziedmi odnalazła 
pocieszenie i pokój. 

Marianna Mujica 
Wicekoordynator  Peru 

 
 
 

Elvira na między-
narodowym spo-

tkaniu w Leeds  

Piękny dom rodzinny 
 

Rodzina nigdy nie niszczeje, ale się przemienia. 
Częśd z niej przechodzi w niewidzialne…  
Wierzymy, że umieranie prowadzi do nieobecności,  
lecz w rzeczywistości jest ukrytą obecnością. 
Wierzymy, że tworzy nieskooczony dystans,  
kiedy likwiduje wszelkie dystanse,  
powraca do ducha, który był przez jakiś czas ukryty w ciele….  
Za każdym razem, gdy ktoś opuszcza dom i odchodzi,  
ci pozostawieni na ziemi otrzymują więź w niebie.  
Niebo nie jest od tej pory mieszkaniem tylko aniołów, 
nieznanych świętych i tajemniczego Boga,  
ale staje się rodzinne. 
To jest rodzinny dom, dom wysoko w górze,  
który przemawia do nas. 
Z tak wysoka nisko w dół, pamięd,  
pomagające ręce wołają – idź dalej… 
 

Ojciec Sertillanges 



Agenda międzynarodowa 

Drugi kwartał 2014 

 29 marca: zgromadzenie prowincji "UK 

North" (Wielka Brytania Północna), Harrogate  

 30 marca: zgromadzenie prowincji Luzitana 

(Portugalia), Porto  

 3-6 kwietnia: spotkanie koordynatorów oraz sesja 

formacyjna prowincji “Colours of Asia” (pol. 

Kolory Azji) (Malezja, Pakistan, Filipiny, Singapur), 

Tagaytay, Filipiny 

 4-6 kwietnia: spotkanie rady prowincji “Bridge of 

Friendship” (pol. Most Przyjaźni) (Południowa 

Brazylia, Argentyna, Paragwaj), San Paulo, Brazylia  

 5 kwietnia: spotkanie rady prowincji 

"Luzitana" (Portugalia), Evora  

 5-6 kwietnia: sesja formacyjna dla rad wspólnot 

we Francji, le Roucas  

 6 kwietnia: spotkanie wspólnot z regionu Namur-

Luxembourg, Ciney, Belgia 

 12-13 kwietnia: zgromadzenie prowincji "France 

Loire Rhône Auvergne", Le Puy en Velay  

 17-18 maja: zgromadzenie prowincji "France 

Centre" (pol. Francja Centralna), Pontmain  

 17-18 maja: sesja formacyjna rad wspólnot z 

prowincji "Luzitana" (Portugalia), Porto  

 24-25 maja: sesja formacyjna rad wspólnot z 

prowincji "Campo Belo" (Brazylia centralna), Belo 

Horizonte  

 24-25 maj: spotkanie rady prowincji 

"Iberatlantic" (Hiszpania Zachodnia, Gibraltar), 

Lerida, Hiszpania 

 29 maja-1 czerwca: zgromadzenie prowincji 

“Heart of Europe” (pol. Serce Europy) (Niemcy, 

Austria, Luxemburg, Holandia), Weisendorf, 

Niemcy 

 29 czerwca: dzieo prowincji dla wspólnot z "UK 

North" (pol. Wielka Brytania Północna), Garforth  

Solidarność 

Wspierane projekty  

Prowincja “Colours of Asia” (pol. Kolory Azji) 

(Filipiny, Malezja, Pakistan, Singapur)  

 sesja formacyjna w Tagaytay (Filipiny), od 3 do 6 

kwietnia 2014, dla koordynatorów oraz rad 

wspólnot: 3 900 €  

 zgromadzenie prowincji w Manili (Filipiny) od 26 

do 28 lipca 2014: 4 920 €  

 wizyta/wsparcie wspólnot w Pakistanie pod 

koniec roku 2014: 1 270 €  

Chcesz dokonad darowizny? 

W kilku krajach Wiara i Światło jest rozpoznawanym i zarejestrowanym stowarzyszeniem charytatywnym. Tak jak 
we Francji, możesz byd upoważniony do odliczenia od podatku każdej darowizny dokonanej lokalnie. Sprawdź w 

stowarzyszeniu w swojej prowincji. Dotacje online: www.faithandlight.org 

"Całe środki z solidarności dla Filipin zostały prze-
znaczone dla ofiar Bożonarodzeniowego tajfunu, 
trudno jest znaleźd fundusze na pozostałe dwa 
wydarzenia…  

Poprosiliśmy również o 
pomoc w utrzymaniu tych 
dwóch projektów, które są 
tak ważne dla naszej pro-
wincji”  
VALERIE JAQUES 

W czasie pielgrzymki prowincji do 
Plentong (Malezja)  

Redaktor: Ghislain du Chene — Edytor i grafik: Corinne Chatain 



List od Marie-Hélène 

Zniknąć czy  

dać życie? 

W niektórych prowincjach, tych, które obejmują 
starsze kraje, wspólnoty się starzeją i to jest nor-
malne, takie jest życie. Daleka od rozpaczy, MA-
RIE-HÉLÈNE MATHIEU wzywa je, by dały życie. 
 

W iara i Światło ma czterdzieści lat… 
Wiek dojrzałości. Ale jest to również 
dla pewnej liczby wspólnot etap staro-

ści. Osoby z niepełnosprawnością, które miały 
dwadzieścia lat w 1971 roku teraz mają sześddzie-
siąt i wielu z nich czuje się słabszych… To samo 
dotyczy również ich rodziców, którzy stopniowo 
tracą swoją witalnośd i obawiają się perspektywy 
swojego odejścia. Dawni przyjaciele ożenili się, 
wyszli za mąż, wyjechali… Staramy się przyciągnąd 
innych. Niektórzy przychodzą, ale nie zostają: byd 
może brakuje nam odwagi do powierzenia im od-
powiedzialności, obawiamy się, że ich inicjatywy 
zburzą nasze nawyki.  

    Niedawno sześddziesięcioośmio letni kapłan 
powiedział nam: „Najmłodszy rodzic w mojej 
wspólnocie jest w moim wieku! Nasza wspólnota 
umiera ponieważ nie wiemy jak ją odbudowad. 
Czy jest już za późno?” 
 

    Nigdy nie jest za późno, aby żyd 

    Znam pewną bardzo starą wspólnotę, która nie 
może się już regularnie spotykad. Nie ma tygodnia 
bez matek dzwoniących do siebie. Każda wie, że 
usłyszy przyjazny głos. Byd może jest to więź, któ-
rej ludzie dzisiaj potrzebują… 

    Myślę też o innej wspólnocie, która znana jest z 
kolejnych śmierci. Złożona jest z owdowiałych 
mam i znacznie słabszych osób z niepełnospraw-
nością. 

    Niektórzy przenieśli się do domu spokojnej sta-
rości, inni nie mogą się już w ogóle poruszad. Ko-
ordynator próbował tchnąd oddech świeżości 

wspólnocie przez zaproszenie młodych rodzin. 
Jednak ich problemy były zbyt różne, tak jak i ich 
aktywnośd: żadna z nich nie zapuściła korzeni. 
Wtedy w sercu koordynatora narodził się pomysł: 
„Zamiast umrzed, Bóg wzywa nas, aby dad życie, 
oferując nasz mały, kruchy płomieo, który możli-
we, że odchodzi, tak by mogła narodzid się wspól-
nota ludzi młodych.” Pan usłyszał ten płacz. Naro-
dziła się nowa wspólnota z małymi dziedmi z nie-
pełnosprawnością, ich rodzicami i młodymi przy-
jaciółmi. 

    Jeśli chodzi o starzejącą się wspólnotę, ożywio-
ną przez te narodziny, nadal się spotyka na spo-
kojniejszych czynnościach: czas spędzony na je-
dzeniu i śpiewie. To prawda, że nie taoczymy fa-
randole (ludowy taniec z Prowansji, przyp. tłum.) 
ale spotkania są pełne pokoju.  

    Niech nikt nie rozpacza. W tym samym czasie, 
kiedy wspólnoty się starzeją, niektóre ulegają sta-
gnacji, inne się rodzą.  

    Wspólnoty „przodkowie” wiedzą dziś, że na-
wet, jeśli one znikną to ich pragnienia i modlitwy 
dały życie, które trwa.  

 

MARIE-HÉLÈNE MATHIEU 

(Światło i Cienie Nr 111) 

 


