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W 
 noc Bożego Narodzenia, w stajni 
betlejemskiej, pewne wydarzenie 
wstrząsnęło biegiem rzeczy. 

Wszystko się zmieniło, wszystko stało się możli-
we! 

Nie ma niczego nadzwyczajnego w tym wyda-
rzeniu, to po prostu narodzenie dziecka. A jed-
nak napełnia ono radością niebo, aniołowie wy-
śpiewują chwałę Bogu! Jest to początek wielkie-
go poruszenia: lud, który chodził w ciemności, 
ujrzał światłość wielką (Iz 9,1), pasterze, a po-
tem też mędrcy przybyli, by adorować to słabe, 
kruche i zależne od innych dziecko. Wyjątkowe 
jest to, że wszechmogący Bóg, Stwórca nieba i 
ziemi, czeka na nas w postaci, która na pierwszy 
rzut oka nie przypomina Go: Czy dzieciątko owi-
nięte w pieluszki i położone w żłobie (por. Łk 
2,12) może być tym, którego zapowiadał Izajasz 
i którego określał imionami: cudowny Doradca, 
Bóg mocny, odwieczny Ojciec, Książę pokoju 
(por. Iz 9,5)? 

Ale dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych (por. 
Łk 1,37). To nasza wyobraźnia każe nam myśleć, 
że Bóg nie może być bliski, że nie może od nas 
niczego potrzebować. A to właśnie słabe, kru-
che i zależne Dziecko powie nam, że mamy mi-
łować naszych nieprzyjaciół i modlić się za tych, 
którzy nas prześladują (Mt 5,44), że będziemy 
błogosławieni, jeśli będziemy mieli serce czyste 
(Mt 5,8), że nie wejdziemy do królestwa Bożego, 
jeśli się nie staniemy jak dzieci (Mt 18,3). Tak, to 
narodzenie jest obietnicą wielkich zmian – 
wszystko stanie się możliwe. 

Wspólnoty Wiary i Światła są miejscem, w którym 
uczymy się najlepiej przeżywać te radykalne zmia-
ny. To najsłabsi, najbardziej krusi, najbardziej za-
leżni są naszymi mistrzami, abyśmy mogli zrozu-
mieć głęboki sens Ewangelii. Mówimy Jezusowi na 
modlitwie: chcemy żyć związani miłością w tej 
wielkiej rodzinie, którą nam dałeś, aby wspólnie 
nieść cierpienia i trudy, dzielić się radością i na-
dzieją. 

Tak, wszystko się zmienia dzięki naszym przyjacio-
łom z upośledzeniem. To oni pozwalają nam od-
krywać oblicze i obecność Jezusa, który czeka na 
nas w ich słabości i kruchości. Są oni żywymi zna-
kami, przez które może objawiać się chwała Boża. 
Objawia się ona poprzez ich kruchość, ale także 
poprzez kruchość każdego z nas, kruchość, którą 
trzeba uznać i zaakceptować, kruchość, która mo-
że stać się siłą, gdy nie jest tłumiona przez pra-
gnienie wszechmocy. 

Pozwólmy się poprowadzić najbardziej kruchym 
członkom naszych wspólnot do Dzieciątka Jezus, 
które na nas czeka owinięte w pieluszki i leżące w 
żłóbku. Wszystkie nasze smutki znikną i odejdzie-
my stamtąd pocieszeni. Będziemy mogli razem z 
pasterzami chwalić i uwielbiać Boga za wszystko, 
co usłyszeliśmy i ujrzeliśmy (por. Łk 2,20). Wszyst-
ko się zmienia, „Oto wszystko czynię nowe” (Ap 
21,5). 

Kontynuujmy naszą drogę z młodym Samuelem, 
który odpowiedział na zaproszenie aniołów, by 
pójść do żłóbka. Radosnych Świąt dla wszystkich! 

Dziś  
wszystko się 

zmienia! 

Od Redakcji 
Ghislain du Chéné, Koordynator Międzynarodowy 
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o rolniku, który użyczył nam 
swojego pola, dzięki czemu 
mieliśmy kawałek płaskiego 
terenu. W dodatku nie chciał za 
to zapłaty. 

Byliśmy w parach, osoba  
z niepełnosprawnością wraz  
z towarzyszem. Zostaliśmy 
zakwaterowani w namiotach 
wojskowych (po 10 osób  
w każdym, na łóżkach 
polowych), obok mieliśmy duży 
pawilon, w którym po jednej 
stronie można było spożywać 
posiłki, a po drugiej 
przeprowadzać różne zajęcia. 
Byliśmy mocno zjednoczoną 
grupą i wszelkie zajęcia 
odbywaliśmy wspólnie  
(w naszych żółtych i białych 
ponczach): gry, koncerty, 
nabożeństwa i wizyty  
w Krakowie. 

Każdego ranka miały miejsce 
katechezy prowadzone przez 
osobę odpowiedzialną  

D nia 23 lipca  
z Castelnaudary 
wyruszyła mała 

grupa przedstawicieli z naszej 
wiaroświetlanej prowincji 
„France entre Deux 
Mers” (,,Francja między 
morzami”): było nas ośmioro. 
Pojechaliśmy autokarem do 
Blagnac, do L’Arche niedaleko 
Tuluzy, i po 31 godzinach 
podróży, przybyliśmy do 
kampusu przygotowanego dla 
Federacji L’Arche (powróciliśmy 
tą samą drogą: tym razem tylko 
29 godzin!!!). 

W kampusie dołączyliśmy do 
grupy Wiary i Światła liczącej 50 
osób. Razem było nas 500 osób: 
Wiara i Światło, L’Arche, 
stowarzyszenie A Bras Ouverts 
oraz stowarzyszenie Hand 
Amitié. Nasz kampus znajdował 
się w pobliżu „Campus 
Misericordiae”, gdzie wszyscy 
spotykali się przez ostatnie dwa 
dni. Warto wspomnieć  

z L’Arche, z pantomimą, a przez 
ostatnie 3 dni katechezie 
przewodniczył biskup Daucourt. 

Piękne animacje z grupą 
„Glorious”, dobrze znaną grupą 
z Lyonu, festiwalowa atmosfera, 
,,pszczółki” (młode osoby) które 
pomagały w obsłudze obozu, 
wspaniałe posiłki, zwiedzanie 
(Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia, miejsce urodzenia 
Jana Pawła II, Kraków)  
i wspaniałe wydarzenia: 
przyjazd Papieża Franciszka.  
W naszym kampusie było także 
miejsce do spędzania nocy pod 
gwiazdami. Bardzo dobrze się to 
wszystko udało. 

Tym, co uderzyło mnie 
najbardziej, była dyspozycyjność 
wszystkich 
młodych ,,towarzyszy” 
lub ,,pszczół”, którzy 
niekoniecznie dużo wiedzieli  
o niepełnosprawności, ale byli 
szczęśliwi mogąc ją odkrywać. 
Właśnie się dowiedziałam, że 
wszyscy młodzi ludzie którzy 
byli  z naszą wiaroświetlaną 
grupą, będą kontynuować tę 
przygodę i każdy z nich dołączy 
do wspólnoty! Alleluja! 

Noëlle 
wspólnota "Jour de joie, Jour de 

Victoire" 
("Dzień radości, dzień 

zwycięstwa") 

Super ŚDM w Krakowie! 

Relacja 

W Polsce są 92 wspólnoty 
w czterech prowincjach 
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intelektualną i fizyczną niepeł-
nosprawnością, poprosiła o głos 
i przedstawiła propozycję. Po-
nieważ niektóre wspólnoty nie 
są w stanie ofiarować składek w 
ramach solidarności z innymi, to 
na każde spotkanie każda osoba 
mogłaby przynieść nieco pienię-
dzy, w zależności od swoich 
możliwości, a na koniec roku 
wspólnoty byłyby w stanie prze-
kazać datek w ramach kontry-
bucji. Uczestnicy pochwalili po-
mysł i zadeklarowali, że zrobią, 
co będzie w ich mocy. 

Priorytety 
Jednym z priorytetów było to, 
aby Karta i Konstytucja były bar-
dziej dostępne dla członków 
wspólnoty. To samo życzenie 
zostało wyrażone przez siostrę 
Joséphine z Ugandy w stosunku 
do „Drogowskazów”. Agnès z 
Kenii chciała wzmocnić wspól-

W Kigali 
Pierwsza trzydniowa sesja zo-
stała zorganizowana w Rwan-
dzie w ośrodku formacyjnym 
Dobra Nadzieja (Good Hope) dla 
22 uczestników, którzy przybyli 
z Rwandy, Burundi, Kenii (z 
Agnès, która ma trzyletnie do-
świadczenie pobytu w L'Arche), 
Kiwu i Ugandy. Chociaż granica 
między Burundi i Rwandą zosta-
ła zamknięta, dwóch uczestni-
ków dokonało objazdu, aby 
uczestniczyć w spotkaniu w Ki-
gali. 

Uczestniczyliśmy w pantomimie 
grupy Emmaus. Były świadec-
twa. Pochylaliśmy się nad misją 
i tożsamością Wiary i Światła, 
Kartą i Konstytucją, duchowo-
ścią, odpowiedzialnością indy-
widualną i zbiorową, ekumeni-
zmem i finansami. Mała aneg-
dota: na koniec refleksji na te-
mat finansów Helen, osoba z 

noty poprzez regularne sesje 
formacyjne. Zaproponowała 
także, by odwiedzać rodziców, 
których dzieci ukrywają się w 
swoich domach i nigdy nie wy-
chodzą. Ważne jest, aby mówić 
o Wierze i Świetle w parafiach. 
Ostatnim postulatem było to, 
aby zorganizować obóz wakacyj-
ny dla wspólnot w przyszłym 
roku.  

 
W Lubumbashi 
Dopiero w ostatniej chwili, po 
wielu komplikacjach, dostałem 
wizę. Kathryn, koordynator pro-
wincji „Capricorn Afri-
ca” („Afryka – Koziorożec”), nie 
dojechała ze względu na fakt, że 
nie mogła zaszczepić się prze-
ciwko żółtej febrze. 

Wśród 34 uczestników było wie-
lu nowych i młodych ludzi. Go-
ściliśmy w domu sióstr benedyk-

Z Kigali do Lubumbashi 

W sierpniu Judex Violette, wicekoordynator międzynarodowy dla Afryki i Oceanu Indyjskiego, 
prowadził dwie sesje formacyjne, jedną w Kigali (Rwanda), a drugą w Lubumbashi 
(Demokratyczna Republika Konga). Oto historia jego wyprawy... 

Sesja formacyjna w Kigali 

Relacja 
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woleniem patrzyli na integrację 
i otwartość. Bruno został po-
nownie wybrany na wicekoor-
dynatora prowincji Lubumbashi, 
a jego mandat przedłużono po 
raz ostatni. 

Dokumenty 
Istnieje zapotrzebowanie na 
kopie Karty i Konstytucji, pierw-
szych Drogowskazów i innych 
dokumentów. Sądzimy, że na 
całym świecie jest wolny dostęp 
do środków przekazu, ale w 
wielu krajach afrykańskich tak 
nie jest. Wiele z naszych doku-
mentów wystarczy pobrać i wy-
drukować. Ale tutaj trudno zna-
leźć kogoś z dostępem do Inter-
netu lub nawet posiadającego 

tynek z Emmaus. Ostatnia wizy-
ta w tym kraju miała miejsce w 
2003 roku i każdy uczestnik był 
spragniony wieści i formacji. 
Pantomima grupy Emmaus pod-
czas powitalnego wieczoru przy-
pomniała początki Wiary i Świa-
tła w Lubumbashi, historię 
ostatnich 20 lat i plany na przy-
szłość. 

Rozważaliśmy misję i tożsamość 
Wiary i Światła, kwestię towa-
rzyszenia, finansów, Kartę i Kon-
stytucję oraz modlitwę ubogie-
go. Uczestnicy sesji byli bardzo 
zainteresowani, chcieli lepiej 
poznać Ruch i pogłębić swoją 
wiedzę. Przedstawiciele spo-
łeczności protestanckiej z zado-

Sesja formacyjna w Lubumbashi 

Bruno, ubrany w fartuch,  
by służyć w czasie kolejnej 

kadencji 

Każdy oczekiwał  
z radością nowin  
i formacji 
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telefon. Jeśli chodzi o pocztę – 
zdarza się tak, że paczki nigdy 
nie docierają do miejsca prze-
znaczenia. Jak zatem możemy 
dostarczać te dokumenty? 

Dziękujemy za solidarność  
Wspólnoty afrykańskie są świa-
dome swych trudności mate-
rialnych. Ale dzięki bogactwu 
serca, Wiara i Światło rozwija 
się w poszczególnych krajach. 
Wspólnoty potrzebują pomocy 
od darczyńców, aby kontynuo-
wać pracę z najuboższymi i naj-
mniejszymi. 

Bez Was, ofiarodawców, te se-
sje formacyjne nigdy by nie 
doszły do skutku. Wspólnoty 
chciałyby przekazać Wam  
za moim pośrednictwem ser-
deczne podziękowania. 

Pierwszym owocem tego spo-
tkania jest Kenia, która odrodzi-
ła się i kilka dni temu odbyło się 
tam spotkanie wspólnoty! 

Judex Violette 
wicekoordynator 
międzynarodowy 

Prowincja „Eastern 

Africa” („Afryka Wschodnia”) 

łączy Burundi, Kenię, Kiwu i 

Rwandę. Liczba wspólnot: 

Burundi – 4 

Kenia – 1 

Kiwu – 4 

Rwanda – 12. 

Prowincja „Capricorn 

Africa” („Afryka – Koziorożec”) 

łączy RPA, DRC Lubumbashi, 

Zambię i Zimbabwe. Liczba 

wspólnot: 

South Africa – 5 

Lubumbashi DRC – 9 

Zambia – 5 

Zimbabwe – 14 

 

Doniesienia z Lubumbashi 

  
Witajcie przyjaciele, 

 

Judex został życzliwie przyjęty przez siostrę przełożoną i członków 

Wiary i Światła z Lubumbashi, a także przez Hugue i jego tatę, którzy 

byli pierwszymi uczestnikami pierwszej wspólnoty w parafii St. Mar-

tin. Powitał go również André Mwepu ze wspólnoty „Jordan” z ko-

ścioła metodystycznego. 

W piątek wieczorem mieliśmy pantomimę „W drodze do Emaus”, 

przedstawiającą scenę, gdy uczniowie rozpoznali Jezusa. Uczestnicy, 

aby móc lepiej zrozumieć, dołączyli do Judexa, który wyjaśniał zna-

czenie towarzyszenia w Wierze i Świetle. Myśmy także znaleźli Jezu-

sa w pokorze. Chcemy być Mu wierni wchodząc w bliskie relacje, 

słuchając innych, przyjmując, pozwalając się nieść, dając nasze ser-

ca, wyjaśniając i dzieląc się chlebem z innymi. 

Osoba niepełnosprawna intelektualnie jest  

w pełni człowiekiem, jest darem od Boga. Wspie-

ramy rodziców w ich doświadczeniu, oni także 

wspierają innych rodziców, przyjaciele odkrywają 

inny świat - miłości, słuchania i wiary. Niech Bóg 

da nam siłę przez Ducha Świętego, trwajmy  

w jedności modlitewnej. 

Bruno Ngoy Kalume 

wicekoordynator prowincji Lubumbashi 

Dziękujemy! 
Bez Was, ofiarodawców,  
te sesje formacyjne nigdy  
nie doszłyby do skutku! 
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W 
e wrześniu z przy-
jemnością przyję-
łam zaproszenie 

na pielgrzymkę do Walsingham, 
gdzie wspólnoty Wiary i Światła 
z północy i południa Anglii spo-
tykają się każdego roku. 70 
osób zebrało się w weekend, 
aby w jedności przeżyć to wy-
darzenie. Była to okazja do spo-
tkania z Pat i Kevinem, którzy 
uczestniczyli w powstawaniu 
Wiary i Światła w Zjednoczo-
nym Królestwie. Opowiedzieli 
mi wszystko o początkach tej 
wspaniałej angielskiej przygo-
dy. Zadałam im kilka pytań, 
między innymi to, którym 
szczególnie chciałabym się po-
dzielić: Dlaczego wracają każ-
dego roku do Walsingham?  
Z dwóch powodów: 

 W XI wieku Walsingham 
stało się ważnym miejscem 
pielgrzymkowym, po tym 
jak Maryja Panna objawiła 
się saksońskiej szlachcian-
ce, Richeldis de Faverches, 
w 1061 roku. Richeldis 
otrzymała nakaz zbudowa-
nia repliki domu Świętej 
Rodziny z Nazaretu ku czci 
Zwiastowania. Święty Dom 

został zbudowany z drewna 
i ozdobiony figurą Maryi 
Panny na tronie, trzymają-
cej w ramionach Dzieciątko 
Jezus. Przez całe średnio-
wiecze Walsingham pozo-
stawało jednym z najważ-
niejszych miejsc pielgrzym-
kowych Północnej Europy. 

 Po pielgrzymce Wiary  
i Światła do Rzymu w 1975 
roku małe angielskie wspól-
noty, które zaczynały się 
formować, spotkały się  
w tym symbolicznym miej-
scu, i to właśnie stąd Ruch 
zaczął rozprzestrzeniać się 
na całą Anglię. 

Radowałam się każdą minutą 
tej pielgrzymki. Sobotę rozpo-
częliśmy procesją przez zielone 
wiejskie tereny do Sanktua-
rium. Zaproponowano mi, bym 
niosła figurę Maryi Panny  
z Walsingham wraz z moją no-
wą przyjaciółką Amel, pocho-
dzącą z Erytrei, a od niedawna 

członkinią wspólnoty Wiary  
i Światła w Leeds. Podczas 
Mszy, która została odprawiona 
po procesji, mieliśmy okazję 
przeżyć Ewangelię entuzjastycz-
nie przedstawioną w pantomi-
mie przez członków wspólnot. 
Muszę wyznać, że szczególnie 
dotknęło mnie kazanie, które 
wygłosił ojciec Donal i chcę po-
dzielić się z Wami kilkoma frag-
mentami: Wiarę i Światło ce-
chuje prostota i godność; Wiara 
i Światło jest prorocza dla Ko-
ścioła i świata; Bóg nas nigdy 
nie opuszcza, gdyż wszyscy je-
steśmy mu drodzy”… 

Po południu z radością spotka-
łam się z Mathieu i Claire, któ-
rych starsi bracia i siostry two-
rzyli „ekipę domową” w Leeds 
podczas Zgromadzenia Ogólne-
go w 2013 roku! Dziś oboje 
uczą się w szkole średniej i do-
łączyli do wspólnoty Wiary  
i Światła, bardzo angażując się 
we wszystkie działania. 

W drodze    
      do Walsingham  

Amel i Céline 

Relacja 
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Po czasie dzielenia się oraz po 
pysznym obiedzie zostaliśmy 
skierowani do pięknie udekoro-
wanej sali, w której odbyło się 
świętowanie. Czułam się jak-
bym była pośród członków jed-
nej wielkiej rodziny, zebranych, 
aby przeżywać czas corocznego 
spotkania. Każda osoba została 
poproszona o piosenkę, taniec, 
zaproponowanie zabawy, opo-
wiedzenie historyjki, odegranie 
scenki lub zagranie na instru-
mencie muzycznym… jaka 
energia, jaka radość z bycia ra-
zem! Wszyscy brali udział  
w zabawie, a ja byłam zdumio-
na niewiarygodną różnorodno-
ścią talentów i wyobraźnią na-
szych przyjaciół! 

W niedzielę zaproponowano, 
aby modlitwa i komunia odbyły 
się według obrządku metody-
stów, w duchu otwarcia się na 
różne wyznania. 

Podczas ekumenicznej ceremo-
nii rozesłania Helen zaprosiła 
nas do tego, by zapalić 7 świec - 
każdej z nich towarzyszyła mo-
dlitwa w intencji wspólnot Wia-
ry i Światła na całym świecie. 
Zakończyliśmy modlitwą o po-
kój, myśląc szczególnie  
o wspólnotach na Bliskim 
Wschodzie. 

Joe zaproponował nam czas 

dzielenia i refleksji dotyczący 
ludzkiego ciała, zapraszając nas 
do ułożenia postaci człowieka  
z papierowych fragmentów. Ci, 
którzy chcieli, mogli opowie-
dzieć o użyteczności poszcze-
gólnych części ciała; dlaczego 
każda z nich jest cenna, wyjąt-
kowa i niezbędna. Pod koniec 
czasu dzielenia się Kathryn zau-
ważyła ze zdziwieniem, że na-
szej postaci brakuje nosa! i 
wszyscy wybuchnęliśmy śmie-
chem. Helen szybko wycięła 
nos z kolorowego papieru  
i Kathryn umieściła go, z rado-
ścią i ulgą, na naszej postaci  
w centralnym punkcie koła. 
Cały ten czas wspólnych do-
świadczeń był pełen nauki i mi-
łości, nie mogłam się doczekać 
chwili, kiedy po moim powrocie 
będę mogła o nim opowie-
dzieć! 

Chciałabym zakończyć podzię-
kowaniami, szczególnie Ann  
i Midge’owi, którzy zaprosili 
mnie na tę wspaniałą piel-
grzymkę. Wzięli mnie pod swo-
je skrzydła na cały weekend, 
przyjechali na lotnisko i cierpli-
wie czekali na mnie, pomimo 
bardzo późnej godziny przylotu. 
Tysiąckrotne podziękowania za 
ich cenną przyjaźń! 

Céline Doudelle 
Sekretariat Międzynarodowy 

Claire i Mathieu 

W skład prowincji UK North 
(Wielka Brytania- Północ) wcho-
dzą: Anglia Północna i Szkocja. 

 Anglia Północna: 18 
wspólnot 

 Szkocja: 4 wspólnoty 
 
W skład prowincji UK South 
(Wielka Brytania - Południe) 
wchodzą: Anglia Południowa  
i Walia. 

 Anglia Południowa: 13 
wspólnot 

 Walia: 5 wspólnot 
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J 
uż drugi raz przyjacie-
le z Aix i Marsylii 
(„Francja Rhône 

Azur”) odwiedzili wspólnotę 
Notre-Dame z Valcluse. Part-
nerska wspólnota po raz kolej-
ny zorganizowała weekend (17 
i 18 września) pełen radości, 
dobrego humoru i przyjaźni. 

Isis, młoda dziewczyna cierpią-
ca na autyzm, pojechała z nami 
pierwszy raz. Rozpoczęliśmy  
w Marineland [morski park roz-
rywki – przyp. red.]. 

Wyruszyliśmy w małych grup-
kach. Uczyliśmy się rozumieć 
siebie i rozumieć, czym żyją 
mamy... Po burzy oklasków na 
widok pełnych wdzięku ewolu-
cji orek, lwów morskich i delfi-
nów, nieźle się uśmialiśmy  
ze swawoli uchatek. Isis była 
zachwycona i obserwowała 
wszystkie zwierzęta. Kontynuo-
waliśmy nasze zwiedzanie od-
krywając tu i tam baseny wy-
pełnione egzotycznymi i różno-
kolorowymi rybami, pingwina-
mi - tak bardzo zręcznymi  
w momencie podawania im 
pokarmu. 

Potem przyszła pora na prze-
rwę obiadową. Mimo marudze-
nia Thibaulta (który nalegał, 
aby jeść w restauracji), piknik 
przygotowany przez mamy oka-
zał się wspaniały, a przekąski 
przyjaciół jeszcze lepsze! 

Następnie skierowaliśmy się do 
St Paul de Vence, gdzie zostali-
śmy gorąco przyjęci przez sio-

stry dominikanki. Jaka piękna 
oprawa nabożeństwa! Po nie-
szporach czekał na nas posiłek, 
okraszony dobrym humorem 
siostry Rose, przełożonej klasz-
toru, która przyszła nas powi-
tać. 

W trakcie małej nieformalnej 
wieczornicy każdy mógł poznać 
przyjaciół z innej wspólnoty  
i docenić ich talenty. 

W niedzielę rano pojechaliśmy 
do sanktuarium Notre-Dame de 
Valcluse; nie obyło się bez zry-
wania soczystych winogron  
w urodzajnych winnicach klasz-
toru. 

Po przybyciu do sanktuarium, 
zgromadziliśmy się na wspólno-
towej Mszy: z entuzjazmem 
przekazywaliśmy sobie znak 
pokoju. Nasz organista był nie-
obecny, musieliśmy więc im-
prowizować pieśni, a właściwie 
to robił to mały chór, który ra-
dził sobie całkiem nieźle. I ko-
lejny radosny posiłek pełen roz-

mów z naszymi niepełnospraw-
nymi przyjaciółmi i ich rodzina-
mi oraz nowymi osobami.  
W ramach dzielenia się był quiz 
na temat Ducha Świętego i sa-
kramentu bierzmowania przy-
gotowany przez siostrę Marie-
Raphaëlle. Zadowoliła ona ma-
łych i dużych, a przede wszyst-
kim trzech kandydatów do 
bierzmowania, którzy z humo-
rem i błyskotliwością odpowia-
dali na stawiane pytania. 

Gdy jest się szczęśliwym, czas 
płynie bardzo szybko. Nadeszła 
godzina wyjazdu. Z żalem trze-
ba było się rozstać, mając na-
dzieję na następne spotkanie  
w przyszłym roku. Dziękujemy 
Ci Panie za te dni dzielenia się 
miłością i pokojem! 

Marie-Ange Olivier 
i Marie-Hélène Murat 

Mała kronika  
jesiennego weekendu 

Wizyta w Marineland Park 

Relacja 

Prowincja „Francja Rhône 
Azur” liczy 26 wspólnot. 
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S łońce świeciło wyso-

ko, kiedy ludzie z całej 

Walii i południa Anglii, 

plus troje z prowincji UK North 

(Wielka Brytania – Północ), 

przybyli, by spędzić najbliższe 

trzy dni „trzymając się za ręce”; 

świeciło ono podczas całego 

naszego pobytu, zarówno na 

niebie, jak i w naszych sercach. 

Każdy miał ze sobą dłoń z tkani-

ny, którą dostał podczas cere-

monii otwarcia – utworzyły one 

fale pod naszą łódką i promie-

niami słońca. Uczestnicy przy-

nieśli również białe papierowe 

ręce, reprezentujące ludzi  

z prowincji, którzy nie mogli być 

wtedy w Bristolu. Zostały one 

uformowane w lilie symbolizu-

jące pokój i ułożone w kształcie 

krzyża. Oznaczało to, że wszy-

scy w prowincji, w ten czy inny 

sposób, byliśmy razem. 

Podczas tych trzech wspólnych 

dni śpiewaliśmy i modliliśmy 

się, udaliśmy się na poszukiwa-

nie skarbów – rękawiczek, robi-

liśmy pacynki, a nawet pomalo-

waliśmy sobie paznokcie! Ma-

gik zadziwiał nas sztuczkami  

i balonami. W katedrze w Cli-

fton wzięliśmy udział w nabo-

żeństwie odprawionym przez 

Sue Page, która jest naszym 

wspaniałym kapelanem prowin-

cji. Po nabożeństwie mieliśmy 

rejs statkiem. Wieczorem odby-

ła się fiesta, podczas której od-

wiedził nas sam Elvis! 

Zdecydowanie za szybko nad-

szedł czas pożegnania, jednak 

wspomnienia tych dni spędzo-

nych razem, trzymając się  

za ręce, będą nam długo towa-

rzyszyć. 

Liz Neame  
koordynator prowincji UK 
South (Wielka Brytania –  

Południe) 

Wakacje  
w słońcu 

Relacja 
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N 
IGDY WIĘCEJ SAMI. 
PRZYGODA WIARY  
I ŚWIATŁA została 

opublikowana w języku hisz-
pańskim. Aby uczcić to wyda-
rzenie, dwie hiszpańskie pro-
wincje zaprosiły Marie-Hélène 
Mathieu do Madrytu na pre-
zentację jej książki. Wszyscy 
znamy odwagę naszej założy-
cielki. Pomimo swoich 86 lat, 
Marie-Hélène z niesłabnącą 
energią i entuzjazmem propa-
guje Wiarę i Światło! Bez waha-
nia 30 września przyleciała na 
weekend do Madrytu. Wciąż 
było lato! 

Sobotni ranek poświęcony był 
prezentacji książki. Przy stole 
konferencyjnym obok Marie-
Hélène zasiadł wydawca, jedna 
z mam, jeden z założycieli Wia-
ry i Światła w 1971 roku, nie-
pełnosprawny mężczyzna  
i przyjaciel. Każda z tych osób 
dała krótkie świadectwo o tym, 
co Wiara i Światło zmieniła  
w ich życiu. 

Marie-Hélène opowiedziała 
historię powstania Wiary  
i Światła, a następnie pokazali-
śmy film o pamiętnej piel-
grzymce w 1971 roku. Sala była 
wypełniona, przybyło około 150 
osób... Uformowała się długa 
kolejka po dedykacje na książ-
kach. O godzinie 14.30 staliśmy 
w równie długiej kolejce po 
lunch, wymagający samoobsłu-
gi. 

Marie-Hélène ledwie miała 
czas, by chwilę odetchnąć 
przed drugim wykładem. W 
jakim kierunku Wiara i Światło 

Entuzjazm i energia w głoszeniu  
misji Wiary i Światła 

powinna podążać? Odpowiedź: 
w kierunku większej głębi, sze-
rokości i wysokości! Kierunek: 
w głąb, poprzez wierność swo-
im korzeniom. Powinna się roz-
przestrzeniać, by być w zgodzie 
z misją, którą otrzymaliśmy, by 
przekazywać ten dar od Boga. 
Musimy kontynuować dzieło 
wszędzie tam, gdzie są osoby 
niepełnosprawne i odizolowane 
rodziny. W końcu - w górę, 
przez pamięć o wszystkich tych, 
którzy są już w niebie i którzy 
stamtąd nam towarzyszą.  
W czasie każdego spotkania 
powinniśmy się modlić o naro-
dzenie nowej wspólnoty. Co 
jest najważniejszą rzeczą w ży-
ciu, jeśli nie dawanie go? (św. 
Jan Paweł II). Dzisiaj, w naszych 
„rozwiniętych” krajach, nie ro-
dzi się 96% dzieci z zespołem 
Downa. Naszą misją jest głosze-
nie, że każda osoba jest wyjąt-
kowa i jej powołanie też jest 

„Nigdy więcej sami” 

w Madrycie 

wyjątkowe. Dwoje dzieci z cięż-
ką niepełnosprawnością, Loïc  
i Thaddée, rozprzestrzeniło 
Wiarę i Światło na cały świat! 

Powinniśmy ufać tak jak św. 
Tereska, każdego dnia robić 
mały krok, niosąc swoich pięć 
bochenków i dwie ryby. Wyda-
my owoc, ponieważ miłość jest 
nieskończenie twórcza! 

W małych grupkach dzielenia 
mieliśmy czas na pogłębione 
rozmowy, a następnie wzięli-
śmy udział w obrzędzie umywa-
nia stóp. 

Wieczorem odbył się koncert, 
na którym wystąpił ojciec z sy-
nem, a także ponownie ustawi-
ła się kolejka po autograf od 
Marie-Hélène. Niestety, zanim 
wszyscy uzyskali podpisy, kon-
cert zakończył się. Szkoda, bo 
był bardzo dobry! 

Następnego ranka - śniadanie  

Relacja 
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Dziękuję za to cudowne spotkanie, daliście nam dużo ener-
gii do działania. Dziękuję Marie-Hélène za trud przybycia. 
Ujrzeliśmy dzięki niej dynamizm Wiary i Światła! 

Sofia 

o 9.00. Hiszpania, to jest to! 

Raul Izquierdo, wicekoordyna-
tor międzynarodowy, mówił  
z pasją o tożsamości i misji Wia-
ry i Światła. Co mnie w nim 
uderzyło, to jego przekonanie, 
wiara i poświęcenie. Stwierdził 
on: Wiara i Światło potrzebuje 
młodych ludzi, którzy zobowią-
żą się i zgodzą się przyjąć odpo-
wiedzialność, bez oglądania się 
na wątpliwości. Co jesteś gotów 
dać, dzięki czemu Wiara i Świa-
tło będzie mogła żyć i rozwijać 
się? Co robisz w swojej wspól-
nocie i parafii? Musimy porzucić 
katakumby, musimy stać się 
znani w naszych parafiach i die-
cezjach... Musimy iść naprzód 
jak apostołowie, ponaglani 
przez Ducha Świętego! 

Następnie była Eucharystia, 
procesja z darami, w czasie któ-
rej ofiarowano książkę i Drogo-
wskazy. A na końcu Mszy świę-
tej rozesłanie. Było to tak pięk-
ne i tak nieoczekiwane dla 
mnie, że wciąż jestem poruszo-
na. Marie-Hélène pobłogosła-
wiła nas, Raula... i mnie rów-
nież, słowami Jeana Vaniera, 
które wypowiedział w Lourdes 
w 1971 roku: Rób to, do czego 
inspiruje Cię Duch Święty... Uży-
wamy tych słów błogosławiąc 
koordynatorów i wicekoordy-
natorów prowincji, oni błogo-
sławią koordynatorów wspól-
not, a ci - członków wspólnot. 
Na zakończenie Marie-Hélène 
została posłana przez księdza, 
celebrującego Mszę świętą, na 
misję. 

Te dwa dni były piękną uroczy-
stością, urozmaicaną piosenka-
mi i grą na gitarze. Ale co waż-
niejsze, rozbudziły one we 
wszystkich entuzjazm. 

Corinne Chatain 
Sekretarz Generalny 

Marie-Hélène pisząca dedyka-
cję dla Matyldy 

Prowincję „Terra et Mare” („Ziemia  
i Morze”, wschodnia Hiszpania) two-
rzą 22 wspólnoty 
 
Prowincja „Iberatlantic”  
(„Iberoatlantycka”, zachodnia Hisz-
pania i Gibraltar): 

 zachodnia Hiszpania: 16 
wspólnot 

 Gibraltar: 2 

Helena Escribano – koordyna-
tor prowincji „Terra et Mare” 

z Corinne 

Raul, Muski Reyes, jej mąż Miguel, koordynatorzy prowincji 
„Iberatlantic”, między nimi ich syn - Eneko 
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się ono normą, by było tak na-
turalne, że tylko wspinalibyśmy 
się krok po kroku po schodach 
miłosierdzia, będąc na zmianę 
jego dawcami i odbiorcami. 
Tajemnicą tych schodów jest 
to, że możesz zrobić pierwszy 
krok tylko poprzez stanie się 
małym, niemalże kruchym, nie 
pragnącym wspinać się samot-
nie. 

Wieczorem przypomnieliśmy 
historię trzech wspólnot z Cy-
pru. Był to bardzo ożywiony 
czas, w którym dzieliliśmy się 
wspomnieniami. To bardzo 
ważne, aby regularnie przypo-
minać sobie, jakie są nasze po-
czątki - na poziomie wspólnoty, 
kraju, prowincji i międzynaro-
dowym. Dlatego książka Marie-
Hélène Mathieu „Nigdy więcej 
sami” jest dla nas bardzo zna-
cząca. Z radością patrzyłem na 
uczestników reprezentujących 
wszystkie pokolenia. Pamiętam 
rozmowę z młodą kobietą, któ-
ra powiedziała, że należy do 
Wiary i Światła, ponieważ jej 
rodzice i dziadkowie także byli 
członkami, i że jest już trzecim 
pokoleniem w ciągu tych 30 lat. 

Następnego ranka odbyła się 
główna uroczystość: autokarem 
dotarliśmy do prawosławnego 
klasztoru w Kykkos, pośród za-
lesionych gór we wschodniej 
części wyspy. Klasztor ten po-
siada wspaniałe skarby: mozai-
ki, ikony, freski… Najsłynniej-
szym skarbem jest ikona Matki 

S ześćdziesięcioro 
uczestników razem 
przeżywało wybrany 

temat: „Zacheuszu, zejdź pręd-
ko, albowiem dziś muszę się 
zatrzymać w twoim domu” (Łk 
19,5). Wymienię tylko jednego 
nich, Roya Moussalli, który 
przybył z Damaszku. Jego obec-
ność wzmocniła poczucie 
wspólnoty, jakie wszyscy mamy 
w stosunku do naszych przyja-
ciół z Syrii. Poprosiliśmy go, aby 
przekazał ludziom w swoim kra-
ju, że jesteśmy z nimi poprzez 
modlitwę. 

Ojciec Théodoros, kapelan pro-
wincji, odnosząc się do tematu 
spotkania, zapytał, jak ten frag-
ment Ewangelii przemawia do 
nas dzisiaj. Przede wszystkim 
było to nieprawdopodobne 
spotkanie pomiędzy Jezusem  
a Zacheuszem, zwierzchnikiem 
celników, co pokazuje, jak bar-
dzo popularny był on w Jery-

Trzy wspólnoty z Cypru Świętowały swoje trzydziestolecia w pobliżu Larnaca. My, którzy 
kiedykolwiek towarzyszyliśmy tym wspólnotom, przybyliśmy z kilku krajów: środkowych 
Włoch i Grecji (tworzących prowincję „Kimata”), Libanu, Jordanii i Syrii (które były w tej 
samej strefie do 2008). 

chu: czy możemy sobie przypo-
mnieć, kiedy i jak doszło do na-
szego spotkania z Jezusem? 
Potem nastąpiło wezwanie, aby 
podążać za Jezusem: decyzja, 
którą musimy odnawiać regu-
larnie i która pociąga za sobą 
następne, nie pozostawiając 
nas jednak samymi sobie. Jezus 
pozostał z Zacheuszem: to waż-
ne, aby nie zapomnieć, jaką 
radość to sprawiło Zacheuszo-
wi, to było spotkanie, które 
uczyniło go wolnym. Czy to jest 
także nasze doświadczenie? 
Następnie w małych grupach 
mogliśmy dzielić się odpowie-
dziami na te pytania, co było 
bardzo owocne. 

Po południu przyszła moja kolej 
na wygłoszenie konferencji:  
W jaki sposób Wiara i Światło 
jest potężnym znakiem Bożego 
miłosierdzia? Próbowałem udo-
wodnić, że Rok Miłosierdzia był 
tylko rokiem ćwiczeń, aby stało 

Πίστη και Φώς Κύπρου 
(Wiara i Światło - Cypr) Relacja 
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pogodzie i letniej temperaturze 
było to mile widziane! Wybrany 
został Marios, jeden z koordy-
natorów wspólnoty, i zgodził 
się, aby przejąć obowiązki Pep-
pinosa. Obydwu serdecznie po-
dziękowano za ich zaangażowa-
nie, przeszłe i przyszłe, w służ-
bie Wiary i Światła. Wszyscy 
mogliśmy wyrazić naszą 
wdzięczność podczas Mszy, któ-
ra była celebrowana przez bi-
skupa Youssefa Soueifa. 

Zakończyliśmy wizytą w Larna-
ce, aby zwiedzić miasto i kościół 
św. Łazarza, a potem większość 
z nas musiała już wracać. Plan 
lotów pozwolił nam na pozosta-
nie jeszcze przez kolejne trzy 
dni; zaproszeni zostaliśmy przez 
Joséphine, byłą krajową koor-
dynatorkę. Wraz z Isabelle  
i Joséphine, mogliśmy odkryć 
małą część bogactwa Cypru, 
historycznego, archeologiczne-
go, a także ludzkiego… Mogli-
śmy też zauważyć cierpienie  
z powodu separacji, jakiej ten 
kraj doświadczał, podzielony na 
dwie części od 1974 r. Podczas 
naszego pobytu mogłem głosić 
przesłanie Wiary i Światła: byli 
tam ważni goście, co dało mi 
szansę na spotkanie się z nun-
cjuszem apostolskim, Paulem 

Boskiej namalowana przez św. 
Łukasza i pobłogosławiona 
przez samą Matkę Boską – ale 
ikona jest tak cenna, że nikt nie 
może jej zobaczyć. Następnie 
modliliśmy się za wszystkie 
wspólnoty Wiary i Światła z ca-
łego świata oraz o pokój. Zosta-
liśmy serdecznie powitani przez 
jednego z mnichów, a cała piel-
grzymka zakończyła się poczę-
stunkiem podanym w przepięk-
nym pomieszczeniu klasztor-
nym. 

Wieczorem, w miejscu naszego 
zakwaterowania w pobliżu Lar-
naca, odbyła się uroczystość  
w obecności arcybiskupa maro-
nickiego, Youssefa Soueifa. De-
legaci każdego z państw mogli 
się przedstawić i zaproponować 
piosenkę lub taniec. Spotkanie 
zakończyło się próbowaniem 
kulinarnych specjałów, które  
ze sobą przywieźliśmy. Był to 
wspaniały czas budowania wię-
zi. 

Na niedzielę zaplanowano roze-
znanie, aby mianować następcę 
Peppinosa, który towarzyszył 
cypryjskim wspólnotom przez 
prawie 10 lat. Ci, którzy nie bra-
li w tym udziału mogli iść na 
pobliską plażę: przy pięknej 

Richardem Gallagherem, pra-
wosławnym prałatem, a nawet 
muftim; wszyscy oni znają Wia-
rę i Światło i cenią za troskę, 
jaką otaczamy najmniejszych. 

GdC 

Peppinos, Ghislain i Marios 
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Vierzon  
świętuje  
10-lecie 

mijała, ponieważ wszyscy znajdujemy się w tej 
samej łodzi, z Chrystusem na pokładzie. Wszyst-
kie mamy z naszej wspólnoty powiedzą to samo. 
Przychodzimy ze łzami, a we wspólnocie są one 
osuszane. 

A Thomas!!! Wreszcie zobaczyłam ludzi, pomija-
jąc moich przyjaciół i rodzinę, którzy patrzą na 
niego oczami pełnymi miłości, podziwiają jego 
umiejętności elektryka i po prostu poświęcają mu 
uwagę. Przeznaczono dla niego miejsce, jego 
miejsce. Zaczęłam więc inaczej patrzeć na moje-
go syna i kochać go takim jakim jest. 

W pamięci mam zwłaszcza pierwszą parafialną 
Mszę z naszym udziałem, kiedy to ojciec Alain 

Ona osuszyła moje łzy 

Sobota, 30 dzień miesiąca. Spotkanie wspólnoty 
Wiary i Światła przy ulicy Porte-aux-Boeufs. Pomi-
jając przeszkody spowodowane siłami wyższymi, 
Thomas i ja nie opuściliśmy żadnego spotkania 
wspólnoty. Jest to zawsze ważny i radosny czas. 
To spotkanie jest wyjątkowe, ponieważ musimy 
wybrać koordynatora naszej grupy… 

Dochodziły mnie słuchy, że mogłabym przejąć 
odpowiedzialność. Muszę jednak odmówić, gdyż 
wraz z rodziną opuszczamy Vierzon… To jest szok 
dla wszystkich, dla mnie również, ale ponieważ 
mój mąż znalazł pracę w innym departamencie, 
musimy wszystko zostawić, aby być razem. 

Korzystam z tego „nie”, żeby powiedzieć przyja-
ciołom z Wiary i Światła o moim przywiązaniu  
i wyrazić niezmierną wdzięczność za tych prawie 
10 lat spędzonych w ich towarzystwie. Pamiętam 
telefon, jaki wykonałam do Maryse i Christiana, 
swój głos i serce wypełnione cierpieniem. 

A potem było zaproszenie Viviane, aby dołączyć 
do wspólnoty. Thomas miał wtedy 7 lat… (dziś ma 
16). To pierwsze spotkanie jest dla mnie bardzo 
ważnym wspomnieniem… Przybyłam tam z moi-
mi wielkimi „walizami” wypchanymi niepokojem, 
poczuciem winy, wstydu, złości i smutku. We 

wspólnocie mogłam zrzucić z siebie to wszystko. 
A kiedy zdarzało mi się wkroczyć w strefę turbu-
lencji, z moimi przyjaciółmi taka burza szybko 

Świadectwa 

Wspólnota z Vierzon (Francja Centralna) nosi ładną nazwę „UNE LAMPE 
ALLUMÉE” („Zapalona lampa”). Z okazji 10 rocznicy powstania, wspólnota zebrała piękne 
świadectwa dla czasopisma „Hisse et Ho!” („Żagle na maszt!”). „Zapalona lampa”… 
wspólnota słusznie nosi taką nazwę. 

Thomas i Dorothée 
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Chodźcie i zobaczcie 

W czerwcu 2006 r. grupa przyjaciół z Vierzon 
ośmieliła się rozpocząć przygodę we wspólnocie 
Wiary i Światła. Głęboko poruszeni, razem z oso-
bami niepełnosprawnymi, weszliśmy do łodzi, 
aby odkryć tajemnicę tych umiłowanych dzieci 
Boga. 

Razem z przyjaciółmi, młodymi ludźmi i z rodzica-
mi płynęliśmy naszą łodzią przez 10 lat, prowa-
dzeni przez prostotę osób niepełnosprawnych, 
siłę ducha naszej ekipy i radość rodziców, którzy 
odkrywali wewnętrzne piękno swoich dzieci. 

Jako koordynatorka towarzyszyłam tym ludziom 
w ich pięknym braterskim życiu, pełnym radości. 
Wspólnota Wiary i Światła pozwoliła mi odkryć, 
że poprzez życie wspólnotowe byliśmy w sercu 
Ewangelii. To była naprawdę szkoła miłości, po-

poprosił mnie o świadectwo. Co ciekawe, w cza-
sie swojej wypowiedzi spokojnie przyjmowałam 
spojrzenia innych i to pozwoliło mi na odbudowa-
nie siebie oraz pozbycie się strachu. Wspólnota 
Wiary i Światła uratowała mnie z beznadziei, spo-
wodowała, że podniosłam głowę. Wspominam 
także tych wszystkich, którzy już nie należą do 
wspólnoty, a których tam spotkałam i którzy po-
zostawili na naszych sercach, Thomasa i moim, 
balsam łagodności i czułości. 

Tak, Pan jest dobry, ponieważ stawia na naszej 
drodze różnych Szymonów z Cyreny, różne Wero-
niki… Ja ich spotkałam w Vierzon, we wspólnocie 
Wiary i Światła. Nie zapominam oczywiście o Ma-
ryi, która idzie razem z nami i o Chrystusie, obec-
nym i działającym w naszym życiu. Dzisiaj chciała-
bym za to wszystko podziękować. 

Dorotée Pinonthat  

kory, dyspozycyjności, posłuszeństwa, czasami 
towarzyszył temu bunt, zaskoczenie, rozczarowa-
nie, ale Duch Święty nigdy nie pozwolił mi upaść. 

Młodzi ludzie często mną „potrząsali” i nauczyli 
mnie przełamywać mój strach, uprzedzenia, nie-
śmiałość. Nauczyli mnie także kochać każdego 
człowieka z jego ograniczeniami, z jego ubó-
stwem i bogactwem. W ten sposób mogliśmy 
„tkać” nasze więzi, nasze braterstwo i komunię, 
w której każdy wzrastał pod spojrzeniem Jezusa 
wielbionego przez nas w czasie comiesięcznych 
spotkań. 

Tak oto odbyłam trzy kadencje po trzy lata, a dziś 
muszę zakończyć moje przewodnictwo. To była 
służba bogata w doświadczenia, w spotkania  
i wydarzenia, które nie należą jednak do mnie  
i które przekazuję z pokorą, ale także z zaufaniem 
i nadzieją na dobro naszej wspólnoty. 

A oto co czuję w głębi mojego serca: pragnienie 
nowego tchnienia dla rozwoju naszej wspólnoty 
jest we mnie silniejsze niż moje pragnienie, aby 
niczego nie zmieniać. Powierzam tę piękną misję 
z bólem, że coś się kończy, ale jestem szczęśliwa, 
że wspólnota będzie się mogła rozwijać w inny 
sposób na chwałę Boga. 

Viviane Jaouanet

Szkoła miłości, w której nauczyłam 
się pokory, dyspozycyjności,  

posłuszeństwa. 
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Nie jestem sama 

Dlaczego zgodziłam się, aby być koordynatorem 
wspólnoty Wiary i Światła w Vierzon? 

Od wielu miesięcy byłam zapraszana przez ojca 
Alaina, aby przyjść i odkryć wspólnotę. W końcu, 
w sobotę w grudniu 2008 r., zdecydowałam się 
na otwarcie drzwi domu parafialnego, w którym 
zebrała się wspólnota Wiary i Światła. Przyszłam 
sama. Przede wszystkim chciałam zobaczyć… Czu-
łam się źle: mój syn niepełnosprawny umysłowo 
porzucił pracę (w środowisku ludzi zdrowych), 
jego ojciec był wściekły i nie przestawał się zło-
ścić, a ja byłam rozdarta między nimi. W czasie 
spotkania wspólnoty wyrzuciłam z siebie to 
wszystko; wyjaśniałam, płakałam…, zostałam wy-
słuchana z uwagą, spotkałam się ze zrozumie-
niem bez osądzania, odczuwałam solidarność 
zebranych w cierpieniu. 

I doznałam tam olśnienia. Nie jestem sama. Inni 
ludzie przeżywają podobnie trudne sytuacje jak 
moja, a nawet trudniejsze. Nie jestem sama: Bóg, 
do którego się modlę, jest ze mną, towarzyszy mi 
w codzienności, ale przede wszystkim On kocha 
mojego syna takiego, jakim jest. OBJAWIENIE. 
Dlaczego wcześniej nie myślałam o tym w taki 
sposób? 

Dzwonię po mojego syna i on dołącza do nas  
w czasie podwieczorku. Wszyscy uczestnicy spo-
tkania przyjmują go z radością. A on się uśmie-
cha. On tu powróci… My tu powrócimy… 

Często powtarzam: Wiara i Światło uratowała 
nas. Moje spojrzenie się zmieniło. Już nie czuję 
ciężaru. Oczywiście, niepewność pozostaje, nie-
pokój także, tak jak u wszystkich rodziców, ale 
teraz dzielę go z innymi, a przede wszystkim ak-
ceptuję to i ufam. 

We wspólnocie Wiary i Światła przeżywamy cu-
downe chwile w czasie naszych comiesięcznych 
spotkań. 

Podczas pielgrzymki do Lourdes mieliśmy zaszczyt 
spotkać Jeana Vaniera. Mam w pamięci jego sło-
wa: Wiara i Światło powinna uzmysłowić każde-
mu człowiekowi, że jest cenny i ważny. Wybór 
najsłabszego jest sekretem Ewangelii. We wspól-
nocie Wiary i Światła nie patrzymy, czy jesteś 

Wiara i Światło powinna uzmysłowić każdemu 
człowiekowi, że jest cenny i ważny 

zdolny czy niezdolny. Patrzymy na CIEBIE takiego, 
jakim jesteś. To jest nowa wizja istoty ludzkiej. 

Zatem przygoda trwa nadal. Wiara i Światło po-
winna dalej istnieć w Vierzon, aby kontynuować 
swoją misję, przyjmować kolejnych członków  
i głosić Dobrą Nowinę. 

Moje podziękowania kieruję do Viviane, która 
umiała nas gromadzić i kierować naszą grupą 
przez 10 lat. Dziękuję wszystkim przyjaciołom, 
którzy nas wspierają. Witam i zapraszam wszyst-
kich, którzy chcieliby do nas dołączyć, spotkać się 
z nami. 

Chantal Vadrot 
koordynatorka wspólnoty 

Pielgrzymka do Lourdes 
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Ostatnie spotkanie... 

D nia 24 września 2016 wspólnota 
„L’Espérance en Route” („Nadzieja  
w drodze”) miała swoje ostatnie spo-

tkanie. Odbyło się ono w spokojnej, choć niepo-
zbawionej emocji, atmosferze. Wspominano do-
bre czasy wspólnoty. 

„L’Espérance en Route” swoje pierwsze kroki sta-
wiała w 1971 roku w la Sarthe (w północnej czę-
ści Francji). Jacqueline, Germaine i Sabine dały 
początki temu życiu pełnemu przyjaźni i wiary,  
a dbali o nie ci, którzy – poprzez swoją wrażliwość 
– dawali siłę i wsparcie. Fred, Odile i ich syn 
Marc, a potem Francette i Marie-Ange kontynuo-
wali tę przygodę. Spotkania były bogate i inten-
sywne, więzi braterskie wyrażane w sposób pro-
sty i prawdziwy. Najsłabsi wiedzieli, jak rozjaśnić 
mroczne myśli swoim spojrzeniem. Spotkanie 
było „uzupełnianiem zapasów światła”. 

Daliśmy życie nowej wspólnocie – „Le Rameau 
d'Espérance” („Gałązka Nadziei”) . Kapelan, ojciec 
Jean-Louis Morin, chętnie towarzyszył wspólno-
cie w jej spotkaniach i pielgrzymkach. 

Obecnie członkowie wspólnoty są starsi, coraz 
ciężej jest im się zebrać, by organizować spotka-
nia. Pod koniec życia tej wspólnoty świętowali-
śmy i dziękowaliśmy za wszystko, czego doświad-
czyliśmy. 

Dzieląc się w małych grupkach, dawaliśmy świa-
dectwo o doświadczonym pięknie i dobru. Pa-
trick, osoba z niepełnosprawnością, pełen emocji 
wspominał swój chrzest, przygotowany ze wspól-
notą. 

W czasie nabożeństwa ofiarowaliśmy te 
„prezenty czasu”, kiedy każda z osób czuła radość 
z bycia mile widzianą, z życia w prawdzie, z ak-
ceptowania różnic pomiędzy sobą… a także  
z możliwości przygotowania do sakramentów. 

W procesji każdy niósł świecę, która symbolizo-
wała kruchość naszego życia pod okiem kochają-
cego i ufnego Boga. 

Więzi pozostają, niektórzy dołączą do wspólnoty 
"Le Rameau d'Espérance", która z radością ich 
powita. Każdy z członków wspólnoty otrzymał 
karteczkę ze słowami pożegnania. 

Agnès L. 

Świadectwo 

Mała łódka Wiary i Światła, 

L’ESPERANCE EN ROUTE, dobrze 

płynęła z JEZUSEM przez 45 lat pomimo 

przeciwności losu. Dzisiaj jej piękna 

podróż kończy się! 

Zachowujmy w swoich sercach ufność, 

światło i nadzieję, by dzielić się nimi  

z naszymi najbliższymi,  

zarówno w chwilach trudnych,  

jak i w radosnych. 

PRZYJACIELE, WYŚPIEWUJMY NASZĄ 

RADOŚĆ, BÓG ŻYJE, ALLELUJA 



20 

 

Belgijska wspólnota „Emmaus” świętowała w październiku swoją 30 rocznicę. Około 
stu osób wzięło udział w tej pięknej uroczystości. Byli reprezentanci sześciu 
wspólnot z regionu Brukseli i Brabancji Walońskiej, a także kilkoro rodziców, 
którzy nie należą do Wiary i Światła. Bardzo nam pomógł wicekoordynator 
prowincji z sąsiedniego Hainaut. Dziękuję! 

A 
ch…westchnęliśmy głęboko 23 paździer-
nika wieczorem, znowu jesteśmy w do-
mu. 

Dzięki dobrej woli kierowców, nasz mały światek 
mógł powrócić do domu niezbyt późno. Oczywi-
ście najpierw musieliśmy ułożyć wszystkie rzeczy 
w samochodach z pomocą naszego wiernego Je-
an-Pierre’a. Byliśmy zmęczeni, ale oczywiście 
szczęśliwi, z poczuciem spędzenia niezapomnia-
nego dnia. 

Powróciłem myślami do przerażonych uczniów  
w czasie ucieczki z Jerozolimy do Emmaus, kiedy 
to doświadczyli spotkania, które uspokoiło ich 
serca i ostatecznie napełniło radością tak bardzo, 
że nie mogli pozostać we wsi i wyruszyli w nocy 
do swoich przyjaciół w Jerozolimie. 

Fundamentem naszej wspólnoty „Emmaus” od 
30 lat jest... rodzenie się z niepokoju, stawianie 
następnego kroku na kolejnych spotkaniach, któ-
re znów rozgrzewają nasze serca. A kiedy dzieli-
my się chlebem, nasze obawy odchodzą, nasze 
serce znowu pała, nasze cierpienie maleje, nasz 
ból i smutek staje się bardziej znośny, i odkrywa-
my Chrystusa pośród nas! 

Odkrywanie tego wszystkiego zawdzięczamy tym, 
którzy byli przed nami w drodze do Emmaus, któ-
rzy odeszli od nas, by przyłączyć się do Ojca, któ-
rzy są w drodze do innych miejsc. Ale wszyscy ci, 
którzy byli wcześniej, wnieśli swoją obecność  
i pomoc w odkrywaniu prawdziwej radości spo-
tkania i dzielenia się. Wszystkie te wysiłki na nic 
by się jednak zdały, gdyby nie wasz wspaniały 
udział... 

Dziękuję wszystkim i każdemu z osobna! 

Jimmy Bruyninx-Mayne 
koordynator wspólnoty z żoną, Nicole 

30 lat  
  wspólnoty Emmaus 

Świadectwo 

Powrót do naszej historii 
Pokaz slajdów z dokumentami i starymi fo-
tografiami upamiętniającymi znaczące oso-
by z naszej wspólnoty (koordynatorzy, kape-
lani, ważne imprezy, obozy tematyczne, 
wszystkie interaktywne zabawy w celu roz-
poznania osób, terminów i miejsc: ... wielki 
sukces! 

Wspaniały tort wykonany przez naszą córkę 
i przyniesiony przez wnuczkę, Elisabeth. 
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Świetna atmosfera dzięki piosenkom, 
muzyce, tańcom i farandoli [taniec 
ludowy z Prowansji – przyp. red.] ... 
oraz smaczny posiłek. Dziękuję Marie-
Rita i Stanilas za gorącą zupę  
i prawdziwą kawę. 

Podziękowania od 
młodych skautów, 
którzy wyciągnęli do 
nas pomocną dłoń! 

Wieczorem atmosfera wyciszyła się, 
kiedy szliśmy w procesji do kościoła. 
Powitali nas tu: nasz kapelan –  
o. Augustyn oraz ksiądz z parafii. 

Dziękujemy za 

umożliwienie nam 

odkrycia tego 

cudownego świata. 

Tutaj poznaliśmy 

osoby często 

piękniejsze od 

innych. Jeszcze 

raz dziękujemy! 



22 

 

Publikacje 

Pierwsza książka napisana przez 
Ghislaina du Chéné, Międzynarodo-
wego Koordynatora Wiary i Światła, 
... przejmująca i fascynująca opo-
wieść o Marii, żonie Kleofasa i jej sy-
nu Józefie. 

Maria, żona Kleofasa, była u stóp krzyża. Mat-
ka Józefa, niepełnosprawnego dziecka, miała 
doświadczyć nadzwyczajnych zdarzeń, takich 
jak nieprawdopodobne spotkanie z Jezusem  
z Nazaretu w Świątyni Jerozolimskiej albo  
z faryzeuszem Szawłem, wielkim prześladowcą 
pierwszych chrześcijan. Z Jezusem i Maryją, 
Jego matką, Martą, Marią i Łazarzem zapocząt-
kują zmianę sposobu patrzenia na osoby z nie-
pełnosprawnością. Osobista lektura Nowego 
Testamentu pozwoliła autorowi książki na po-
łączenie kwestii niepełnosprawności z historią 
Chrystusa i jego pierwszych towarzyszy! 

 

Zamówienia w Sekretariacie Międzynarodo-
wym, 3 rue du Laos 75015 Paris lub przez stro-
nę internetową:  

http://www.faithandlight.org/rubriques/
haut/actualites/moi-marie-femme-de-
cleophas-i-mary-wife-of-cleophas 

 

https://www.facebook.com/ghduch/ 

Patrząc na piękne, błyskotliwe oczy Marii, żony 
Kleofasa, wydaje się, że wszystko idzie dobrze. 
Ale jej dziecko, które przychodzi na świat  
w miejscowości Emmaus cierpi na niepokojącą 
przypadłość. 20 wieków później nazywamy ją 
zespołem Downa. Dla Marii jest to zejście do 
piekieł, dopóki nie spotka spojrzenia Jezusa ... 
Kartka po kartce zagłębiamy się w książce 
Ghislaina du Chéné, Międzynarodowego 
Koordynatora Wiary i Światła, i odkrywamy 
historię matki, która cierpi, ale jednocześnie żyje 
nadzieją, poznajemy także ważne wydarzenia  
z historii Jezusa i pierwszych "wspólnot". Prosta 
historia, głęboka, barwna, bogata w szczegóły. 
Wierzymy i czujemy. 
 

Cecile Gandon 
Ombres et Lumière („Cienie i Światło”) nr 213 
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Album rodzinny 

wspaniały! Spokojny. Cieszę 
się, że mogę podzielić się  
z Wami tą dobrą nowiną i za-
pewniam Was o mojej szczerej 
przyjaźni. 

Viviane le Polain 
była koordynatorka międzynaro-

dowa 
 

 

Calixte 
 

… A 2 listopada urodził się mój 
trzeci wnuk, mały Calixte. Jest 
bardzo piękny, tak jak jego 
starsi bracia, Louis i Arthus! 
 

Corinne Chatain 

 

 
Obłóczyny 

  

 

W niedzielę, 10 lipca, Kristina, 
była wicekoordynatorka mię-
dzynarodowa (z Litwy), otrzy-
mała habit z rąk Matki Gene-

ralnej w klasztorze Poligny we 
Francji i stała się siostrą Ana-
wimel. Spotkałem się z nią po 
powrocie z Polski. Promienio-
wała radością. Wraz ze współ-
siostrami z klasztoru niosła nas 
w swoich modlitwach podczas 
całego naszego spotkania  
w Polsce. Powierzamy się ich 
modlitwie. 

GdC 
  

Nowa wspólnota  
na Mauritiusie 

 

Na Mauritiusie, w Pointe aux 
Sables, w północnej części wy-
spy, narodziła się wspólnota. 
Ma ładną nazwę „Orchidea”. 
Ponadto od 9 października 
mamy kardynała, czcigodnego 
Maurice'a Piat, który jest rów-
nież biskupem towarzyszącym 

naszym wspólnotom. 
Judex Violette 

wicekoordynator międzynarodo-
wy  

 

 

Na Cyprze 

  
Wiara i Światło na Cyprze ma 
nowego wicekoordynatora – 
jest nim Marios Hadjiroussos 
(patrz str. 14). Życzymy mu 
błogosławieństwa, radości i 
miłości na czas trwania man-

Witaj Karen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Z radością chciałabym ogłosić, że 
mamy nowego korespondenta 
prowincji UK North (Wielka Bryta-
nia - Północ). Karen Donan zastą-
pi Jane Robinson. Karen była wi-
cekoordynatorką prowincji  
w północno-zachodniej Anglii, 
jest członkiem Wiary i Światła od 
20 lat. Jest ona osobą pełną miło-
ści, entuzjazmu, energii oraz 
kimś, kto w pełni żyje wartościa-
mi Wiary i Światła. 

Ann Emmott 
wicekoordynator międzynarodowy 

 

 

Liam Didier 

 
Dziś, aby przynieść ulgę na-
szym cierpieniom, mam przy-

jemność przedstawić Liama 
Didiera, mojego pierwszego 
wnuka. To śliczne maleństwo, 
ważące 3,8kg i mierzące 51cm, 
urodziło się 24 sierpnia. Jest 
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wo będę pełnić obowiązki se-
kretarza prowincji podczas 
naszych spotkań w styczniu 
oraz kwietniu 2017 r., zaś od 
sierpnia 2017 r. zastąpi mnie 
Jocelyne Declerck. 
Życzę wszystkim pięknego wia-
roświetlanego roku! 

Lise Thériault 
była koordynatorka prowincji 

José Francisco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Podobnie jak każda osoba, w 
naszej międzynarodowej rodzi-
nie Wiary i Światła przeżywa-
my żałobę i świętowanie, cier-
pienia i radości... W naszej 
wspólnocie narodziło się dziec-
ko, kolejne powinno pojawić 
się w ciągu kilku dni. Pod ko-
niec lipca zmarł José Francisco 
Cruz Auer, jeden z naszych 
przyjaciół z Brazylii, który przy-
czynił się do powstania pierw-
szej wspólnoty w Rio de Janei-
ro. Będzie nam go bardzo bra-
kowało… 
 

Tim i Maria-Cecilia Buckley 
wicekoordynatorzy międzynaro-

dowi 
 

 
Kanada Wschodnia, nowa 

Rada Prowincji  
 

Przeżyliśmy bardzo piękne spo-
tkanie prowincji rozpoczynają-
ce rok. W związku z wyborami 
do Rady Prowincji towarzyszy-
ło nam wiele emocji. Jej nowi 

członkowie odpowiedzieli 
„tak” - zgodnie z tematem 
przewodnim tego roku: 
„Wołałeś mnie, oto jestem!”. 
Rozeznanie prowadził Kirt 
Bromley. 
Z wielką radością przestawiam 
Wam członków nowej Rady 
Prowincji: 
Emilia Quintana i jej mąż, An-
drew Dean, zostali wybrani na 
koordynatora prowincji 
(zastępując Lise Thériault), Ro-
ger Boisvert będzie nowym 
skarbnikiem prowincji (zastąpił 
M. Guy Dumas), a ojciec Pierre 
Desroches nadal będzie kape-
lanem naszej prowincji. Yves-
Patrick Augustin oraz Normand 
Veillette pozostają wicekoordy-
natorami. Simone Desgroseil-
lers, Lucie i Mireille Lachance 
oraz Marcelle Latrémouille 
zostali wybrani na nowych wi-
cekoordynatorów. 
Jeśli chodzi o mnie, to zrezy-
gnowałam z funkcji wicekoor-
dynatora prowincji i tymczaso-

 

Nowa Rada Zarządzająca Stowarzyszenia „Fede e Luce" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oto członkowie nowej Rady Zarządzającej włoskiego stowarzy-
szenia „Fede et Luce” („Wiara i Światło”). Prezydentem została 
Angela Gattulli (na zdjęciu w środku). Jest to piękny, pełen entu-
zjazmu zespół. Dobra robota, powodzenia! 

datu. Zawsze będzie mógł na 
nas liczyć. 
 

Peppinos Moussas 

Lise otrzymuje piękny witraż, 
z Euklidesem i Pawłem 

Andrew i Emilia, nowi koor-
dynatorzy prowincji 
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Listy 

czytelników 

‘Żagle na maszt’ nr 30 

Drodzy przyjaciele, dziękuję 
Wam za wysłanie 
nam ,,Żagli…”, międzynarodo-
wego biuletynu Wiary i Świa-
tła. To czasopismo jest jak wi-
traż, który lśni tysiącem kolo-
rów przebijających ze wszyst-
kich świadectw, jak również  
z relacji z Rzymu, która mówiła 
o jubileuszu chorych i niepeł-
nosprawnych. 
Z pozdrowieniami i modlitwą 
za Wiarę i Światło. 

Daniel i Roselyne Colomb 

  

Podziękowania z Gujany 
 

Publikujemy tę krótką wiado-
mość z podziękowaniem, które 
Nicolas napisał specjalnie dla 
Was i które płynie prosto z ser-
ca.  
Życie jest trudne, ale jakie 
piękne. 
Dziękuję moim braciom i sio-
strom za ich serca pełne we-
wnętrznego piękna. Wypowia-
dane słowa, przybliżanie nie-
ba, napływające zewsząd dary, 
płynące z serca pięknych ludzi. 
Chciałbym tak wiele powie-
dzieć! I tak długo, jak będzie 
trzeba! 
Niepotrzebne są dyplomy, ale 
czyny i słowa… 
Dziękuję za Wasze dary, Wa-
sze rady, Waszą pociechę  
i modlitwę z serca. Dziękuję za 
Waszą uprzejmość, za Wasze 
zawsze otwarte domy i słucha-

ce, więc zrobiliśmy kilka i zje-
dliśmy je później z zupą. Dzię-
kujemy Ci, Karen, za odwiedzi-
ny. Dobrze było spędzić razem 
to popołudnie. 

Mary Casey 
koordynator wspólnoty  

  
  

List mojego 

ukochanego 
  

Aby uczcić pamięć Gilberta 
Cione, który przyczynił się do 
rozwoju Wiary i Światła  
w Rivière-Salée w Nouméa 
(Nowa Kaledonia), a który 
zmarł w listopadzie 2015 roku, 
ułożyłam wiersz, wkompono-
wując w niego ostatnie jego 
słowa, pełne czułości, do żony 
Jacqeline. 

W swym życiu miałem 
czas, aby robić wiele rzeczy, 

ale nie na tyle, żeby dać ci 
najpiękniejsze róże. 

Nie myśl, że wszystko mia-
łem podane na tacy, musiałem 
walczyć, bez grosza i w ciszy. 

Myślę o dniach kiedy od 
młotu i kowadła ciało jak jade-
it drżało, 

Spoglądam wstecz na swo-
je życie, z piórem, na różne 
historie, pożary i skarby. 

Jawią mi się one jak azja-
tyckie miraże. Byłem szczęśli-
wy jak Odyseusz, który zakoń-
czył piękną podróż, gdzie bryza 
oceanu uderza o kamień. 

Ostatniego dnia usłyszę 
delikatny śpiew wiatru, który 
przybędzie po mnie, by spo-
tkać się ze mną po wspaniałej 
podróży, niosąc odległe zapa-
chy. 

Zachowałem dla Ciebie, 
moja jedyna miłości, to co 
mam najlepszego. 

Angéla Dao  
 

jące uszy. Dziękuję za Waszą 
ufność i wiarę w Króla, który 
oświetla Wasze dusze. DZIĘ-
KUJĘ. 

Nicolas Raffoul 
Wspólnota „Cris de Joie” 

(„Okrzyk radości”) 
  
  

Na “Wyspie Piękna”? 

  
Cóż to byłby za piękny znak i 
piękna łaska, gdyby Wiara i 
Światło mogła zawitać na Kor-
sykę! 

Biskup Olivier de Germany 
Diecezja Ajaccio  

  

Święty Franciszek  

...i precle 

 

W niedzielę wspólno-
ta ,,Hallamshire” powitała Ka-
ren Donnan, naszą nową tym-
czasową koordynatorkę pro-
wincji, która przyjechała, aby 
nas odwiedzić i dać się poznać. 
Świętowaliśmy dzień św. Fran-
ciszka z Asyżu i rozmawialiśmy 
o jego miłości do wszelkiego 
stworzenia. Pewnego dnia św. 
Franciszek powiedział, że prec-
le wyglądają jak splecione rę-
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Solidarnośććmiędzynarodowa 

Samolot dotarł do końca pasa startowego, a pilot dokonał ostatniej kontroli przed wzbiciem się  
w powietrze. Nastąpił czas, kiedy nawet Ci, którzy stale podróżują samolotami, doświadczają 
niepokoju. Dla mnie było to coś więcej niż tylko niepokój, gdyż nie siedziałam w samolocie, ale na 
zewnątrz - przywiązana do szczytu skrzydła! 

Nagle wystartowaliśmy! Prędkość wzrastała, a ziemia oddalała się. Znaleźliśmy się w powietrzu. Było 
dość głośno, a powietrze przygnało z powrotem, uderzając mnie swoją siłą. Niepewnie puściłam 
najpierw jeden sznurek, którym byłam przywiązana, potem kolejny – z rozciągniętymi ramionami 
czułam się jakbym naprawdę latała, krążyła jak ptak, tam i z powrotem. Potem zeszliśmy tak nisko nad 
ziemię, że mogłam zobaczyć członków mojej rodziny machających do mnie i usłyszeć, jak krzyczeli. 
Lecieliśmy w górę i w dół – i tak cały czas. 

Następnie obniżyliśmy się i nagle niebo stało się żółte. Wisieliśmy odwróceni, tak że żółte zboże 
znalazło się pode mną! A to ci niespodzianka! Nie wiedziałam, że tak się stanie, ale czułam się 
niesamowicie. Wkrótce nadszedł czas lądowania. Pomału wracaliśmy w stronę hangaru, gdzie czekała 
już na mnie moja rodzina. Nie obeszło się bez zdjęć i szampana. 

To był dzień pełen przygód, a dzięki hojności rodziny i przyjaciół zebraliśmy pond 1000£ dla Wiary  
i Światła. 

Granny Button 

Babcia lata! 

ELIZABETH NEAME (NAZYWANA PRZEZ WNUKI „GRANNY BUTTON”) JEST KOORDYNATOREM PROWINCJI „UK 

SOUTH” („WIELKA BRYTANIA – POŁUDNIE”) I JEST NIEUSTRASZONA! NIE ZAWAHAŁA SIĘ WZBIĆ W PRZESTWORZA  

(I TO DOSŁOWNIE) W RAMACH SOLIDARNOŚCI DLA WIARY I ŚWIATŁA. OTO JEJ OPOWIEŚĆ O TEJ KASKADERSKIEJ 

PRZYGODZIE… 

Liz na co dzień Liz kaskaderka! 
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Agenda międzynarodowa 

Chcesz ofiarować datek?  

W kilku prowincjach/krajach Wiara i Światło jest uznawana i zarejestrowana jako organizacja 
charytatywna. Tak jak we Francji, może zostać narzucony podatek od każdego datku 

ofiarowanego lokalnie. Sprawdź, jak to jest u Ciebie. Dotacje online: www.faithandlight.org 

 9-11 grudnia: Zgromadzenie Prowincji „Chorwacja”, Zagrzeb 
 4-9 stycznia: rozeznanie wspólnoty z Shefaram, Galilea 

 13-15 stycznia: Zgromadzenie Prowincji „Jesus Light of the Andes” („Jezus, Światło Andów”; 
Chile, Kolumbia, Ekwador), Lima, Peru 
 14-15 stycznia: spotkanie Rady Prowincji „France Centre” („Francja Centralna”), St. Laurent de 
la Plaine 
 19-22 stycznia: spotkanie Rady Prowincji „Open Hearts” („Otwarte Serca”; Republika 
Dominikany, Meksyk, Honduras, Nikaragua), Saint Dominique, Republika Dominikany 
 20-22 stycznia: spotkanie Rady Prowincji „Northern Lights” („Światła Północy”; Dania, Estonia, 
Norwegia, Szwecja), Floby, Szwecja 
 27-29 stycznia: sesja formacyjna dla Zespołu Nominacyjnego z 9 francuskich prowincji, Lyon 
 27-29 stycznia: spotkanie Rady Prowincji „Canada East” („Kanada Wschodnia”), Lachine 
 29 stycznia: spotkanie Rady Prowincji „ France Ouest” („Francja Zachodnia”), Betton 

 3 lutego: Święto Światła dla wspólnot z prowincji „Egipt Centre” („Egipt Centralny”), Al Minia 
 4-5 lutego: rekolekcje dla rad wspólnot „River of Peace” („Rzeka Pokoju”; Północne Włochy, 
Galia) 
 5 lutego: Święto Światła dla wspólnot z prowincji „Canada East” („Kanada Wschodnia”), 
Montreal 
 5 lutego: Święto Światła dla wspólnot z prowincji „France Loire Rhône Auvergne” („Francja - 
Loara, Rodan i Owernia”), Ars 
 5 lutego: transmisja Mszy z okazji Święta Światła, parafia Św. Medarda, Paryż  
(kanał France 2) 

Projekty do wsparcia 

 Styczeń 2017: Zgromadzenie Prowincji „Jesus Light of the Andes” („Jezus, Światło Andów”) 
(Chile, Kolumbia, Ekwador, Peru): 3100€ 

 Sesja formacyjna w Syrii: 3000€ 
 Czerwiec 2017: pielgrzymka z okazji 40-lecia Wiary i Światła w Brazylii, Aparecida: 2000€ 
 Letnie obozy w Syrii i Egipcie: 10000€ 

 

Na co Wasze datki zostały wykorzystane od września? 
 Ukraina, Zgromadzenie Prowincji: 1300€ 

 Sesja formacyjna w Lubumbashi: 4500€ (patrz str. 5) 

Na Ukrainie W Syrii W Brazylii 

http://www.faithandlight.org/
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List Marie-Hélène 

 

 
 
 
 
 

Znaczenie ojców 

N 
arodziny upośledzonego dziecka są 
dla nich równie głębokim cierpieniem, 
jak dla ich żon, ale wyraża się ono ina-

czej. Wstyd często nie pozwala im o tym mówić. 
Ze względu na to, że z dzieckiem łączy ich słabsza 
więź fizyczna, mogą doświadczać pokusy, aby 
odsunąć się w cień, a nawet opuścić rodzinę. Inni 
z kolei mają zbyt duże wymagania wobec swoje-
go dziecka. Za wszelka cenę musi ono robić po-
stępy, uczyć się czegoś nowego, wreszcie musi  
„z tego wyjść”. Są też ojcowie, którzy zrozumieli 
płynące z głębi serca wezwanie swego dziecka, 
jego elementarną potrzebę atmosfery pokoju, 
która jest skutkiem jedności panującej między 
rodzicami, ich wzajemnej miłości, a więc czegoś 
równie ważnego jak mleko i chleb dnia powsze-
dniego. Dziecko jest spragnione uczucia okazy-
wanego przez ojca, jego zachęty, jego zaufania. 
Dla wielu ojców Wiara i Światło, o ile zgodzą się 
otworzyć jej drzwi, oznacza nowy etap w życiu. 
Dla Antoine’a to było jak objawienie. 

Antoine, prezes przedsiębiorstwa, odmawiał 
przyłączenia się do wspólnoty mimo nalegań 
swojej żony, a zwłaszcza swej upośledzonej córki 
Benedicte. Wystarczało mu, że odwoził je samo-
chodem na spotkania i po ich zakończeniu je od-
bierał. „Nie proście mnie o nic więcej” – mawiał. 
Jednak pewnego dnia, przy okazji spotkania po-
przedzającego Boże Narodzenie, planowaliśmy 
wystawić jasełka. W tej sytuacji „pan prezes” 
rzecz jasna pomógł żonie i córce wyjąć z samo-
chodu i wnieść do środka potrzebne do przedsta-
wienia rekwizyty. Ktoś z grupy młodych, przygo-
towujących przedstawienie, zagadnął Antoine’a, 
zapewne nie wiedząc, kim jest: „Brakuje nam 
kogoś do roli osła. Może pan zechciałby go za-
grać? 

- Nie, ja nigdy niczego nie grałem. Nie potrafił-
bym. 

- To bardzo łatwe. Będzie pan chodził na czwora-
kach obok Marii i Józefa, z takim brązowym ko-
cem na plecach. Tylko tyle”. 

Wtedy Benedicte wykrzyknęła: 

- Tak, tato, byłoby cudownie! 

Dał się namówić. Później powie: „ To był wielki 
moment w moim życiu, gdy znalazłem się na 
czworakach, przy Benedicte, która dreptała obok 
mnie jako owieczka, cala rozradowana”. To spo-
tkanie z Wiarą i Światłem było dla niego pierw-
szym z niezliczonej liczby następnych spotkań  
z ruchem. Od tego dnia Antonie, bo tak go po 
prostu nazywamy, stał się wzorem dla innych 
ojców, których trudności dobrze rozumie.1 

Jasełka, Madagaskar 
1 Fragment z „Nigdy więcej sami” 

#sdfootnote1sym#sdfootnote1sym

