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M ożemy wyobrazić sobie scenę: środek 
nocy, mała stajenka, gdzie zimno 
i brud zadomowiły się w każdym ką-

cie, gdzie są zwierzęta; i to poczucie, że nie ma 
innego miejsca, ponieważ wszyscy powiedzieli 
„nie.” 

I tam, pośród ubóstwa i kruchości, Bóg rodzi się 
jako człowiek, jako jeden z nas, stając się częścią 
naszej historii…I zmienia nasze człowieczeństwo 
– sami zaczynamy zmieniać siebie i bieg naszej 
historii. Bóg nie jest obojętny wobec ludzi. Bóg 
staje się jednym z nas i przychodzi dla nas – po 
prostu z miłości. 

 

Czasami nasze wspólnoty również stają w obli-
czu ludzkiej małości i kruchości - możemy nawet 
obawiać się tego. Ale pośród słabości przyjaciele 
z niepełnosprawnością umysłową przemieniają 
nas oraz naszą historię. A Bóg jest obecny 
w nich z miłości. Czy jesteśmy w stanie odkryć 
w nich oblicze Boga Ojca i naszej Matki? 

Wiaroświetlana Rodzino, życzę Wam wesołych 
świąt i radości na każdy dzień nowego roku. 
Obyśmy potrafili odkrywać we wspólnotach ob-
licze Boga, który stał się jednym z nas. Poza na-
szą małością odkrywamy wspaniałość bycia głę-
boko kochanymi. Niech wspólnota stanie się 
małą stajnią przygotowaną specjalnie dla każde-
go z nas. Tak jak zwierzęta w stajence, jesteśmy 

gotowi dać trochę ciepła tym, którzy są obok. Tak 
jak Maryja i Józef wiemy jak oczekiwać, powitać 
i zaufać. Powierzam im człowieczeństwo, życie 
oraz historię każdej wspólnoty Wiary i Światła. 

Wesołych Świąt! Najserdeczniejsze życzenia. 

Zjednoczeni w Chrystusie. 

Od Redakcji 

Po ró  na  
u hoś  

Raúl Izquierdo 
Koordynator Międzynarodowy 
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Boga i przez Kościół; w Kościele 
zawsze jest miejsce dla Waszych 
dzieci. Wasza bezwarunkowa 
miłość i cierpliwe znoszenie 
krzyża, który codziennie dźwiga-
cie, są wspaniałym świadec-
twem wiary dla Kościoła; 

- do przyjaciół: Wiara i Światło 
uczy prawdziwej miłości, takiej 
której wszyscy pragniemy, miło-
ści, która nie pogardza, nie poni-
ża, nie zazdrości, lecz akceptuje 
i daje siebie, daje radości, ponie-
waż tak właściwie nie ma więk-
szego szczęścia! Wspólnota ko-
cha młodych, a młodzi mogą 
z łatwością odnaleźć swoje miej-
sce wśród rodziców i osób nie-
pełnosprawnych. Pragnienie, 
aby być razem, jest potwierdze-
niem miłości; 

- do kapelanów: Jesteście po-
słańcami reprezentującymi Jezu-
sa, z delikatnością i pokorą serc. 
Wspólnota potrzebuje ojca. Mu-
sicie być dobrymi pasterzami. 
Osoby niepełnosprawne, rodzice 
oraz młodzi przyjaciele kochają 
swych kapelanów. Taka posługa 

K ijów wprawdzie nie 
jest centralnym 
ośrodkiem dla Ruchu 

na Ukrainie, jednak został on 
wybrany jako miejsce piel-
grzymki, aby cały kraj mógł 
zobaczyć, w jaki sposób przy-
jaźń z osobami z niepełno-
sprawnością intelektualną mo-
że zmienić ludzkie serca. 

Wiara i Światło na Ukrainie 
jest dynamiczna. Byłem świad-
kiem siły oraz entuzjazmu 
wszystkich, którzy przybyli do 
Patriarchalnego Soboru Zmar-
twychwstania Pańskiego nad 
Dnieprem. Wiara i Światło da-
ła nadzieję wielu osobom 
i stała się miejscem, gdzie do-
świadcza się przyjaźni i rado-
ści. Różne aktywności - obozy 
letnie, rekolekcje, pielgrzymki 
- pomogły odkryć wiele talen-
tów, zwłaszcza pośród naszych 
młodych przyjaciół: śpiewacy, 
muzycy, artyści, organizato-
rzy… ale przede wszystkim 
nawiązały się relacje przyjaźni 
z osobami niepełnosprawnymi 

25- e  n  U r ! 
Relacja 

w sercu Jezusa i to jest najważ-
niejsze. 

Uroczysta Msza była celebrowa-
na w katedrze Ukraińskiego Ko-
ścioła Grekokatolickiego. Cele-
brans, ks. Marcin Chomiw, ka-
pelan prowincji, odczytał prze-
słanie od arcybiskupa Światosła-
wa, który pogratulował Ruchowi 
Wiara i Światło na Ukrainie jego 
25. rocznicy. Zwrócił się do 
wszystkich: 

- do osób z niepełnosprawno-

ścią: Dla Was, moi drodzy przy-
jaciele, przyjaciele Pana, Wiara 
i Światło jest miejscem, gdzie 
spotkamy Boga, który napełnia 
nas swą miłością, swoim miło-
sierdziem; Bóg miłości, który 
kochał nas już przed naszym 
narodzeniem, nawet przed 
stworzeniem świata. A Jego 
piękno ukazuje się samoistnie 
w każdym człowieku, który 
stworzony jest na obraz i podo-
bieństwo Boga; 

- do rodziców: Wiara i Światło 
daje Wam radość z tego, że Wa-
sze dziecko jest kochane przez 

28  2018 . 700         K ,  
  25- . W 1992 . -      - Z  

(L )   E  (  W )    W   Ś  –  L    
Z  (   T   C ). D   36   26  .  
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jest wymagająca, jednak wy-
raźnie wskazuje dobrą nowinę, 
Pan jest blisko każdego z nas. 
To piękne, kiedy kapłan do-
świadcza miłości poprzez oso-
bę z niepełnosprawnością, 
wierząc w jej rozwój duchowy - 
zdolność do bycia z Bogiem. To 
piękne, kiedy kapelan pomaga 
rodzicom, którzy czasem czują 
się winni lub którzy cierpią 
z powodu niepełnosprawności 
dzieci, poprzez ukazywanie im 
tego, iż Pan powierza im właś-
nie te dzieci. 

Na koniec patriarcha odniósł 
się do tematu przewodniego 
spotkania: Radość w Panu jest 
waszą siłą (Ne 8, 10). Tak! 
Z daleka można rozpoznać 
członków Wiary i Światła - 
krewnych, przyjaciół, młodych 
ludzi i kapłanów - są oni szczę-
śliwi i uśmiechnięci. Nie boją 
się trudności na pielgrzymce, 
którą jest życie; nie skupiają 
się oni na bólu, ponieważ wi-
dzą Pana, który jest obecny 

w każdym z nas, a w szczegól-
ności w najsłabszych, w tych, 
którzy są najbliżej Niego. Tylko 
w radości możemy podążać za 
Jezusem w Ewangelii. To łaska 
pomaga nam w zaakceptowa-
niu zaproszenia, by podążać za 
Nim. Nie tylko przyjęliście za-
proszenie, lecz także przez 25 
lat szliście razem z Chrystu-
sem, jesteście z Nim w Jego 
cierpieniu i z Nim w radości 
z Jego zmartwychwstania. 

Po pięknej liturgii był czas na 
posiłek, który umożliwił 
wszystkim zebranie sił na po-
południowe świętowanie: pio-
senki i tańce, zaprezentowane 
przez wszystkie wspólnoty, 
ukazały dynamizm i kreatyw-
ność Wiary i Światła na Ukrai-
nie! Na scenie było duże drze-

wo z fotografiami każdej z 36 
wspólnot. Fotografie wisiały 
na gałęziach, ukazując, iż małe 
ziarno zasiane 25 lat temu, 
stało się wspaniałym drze-
wem! 

Później wszyscy się rozeszli, 
a ich serca pełne są wspo-
mnień i zapału, by kontynuo-
wać wzrost tego pięknego 
drzewa o nazwie Bipa i Cʙiтʌo! 

Z tymi, którzy pozostali do na-
stępnego dnia, zwiedziliśmy 
centrum stolicy: prawosławny 
Monaster św. Michała o Zło-
tych Kopułach oraz sławny 
plac Majdan Niezależności. 
Byłem poruszony tym miej-
scem, które chciałem zobaczyć 
po przeczytaniu tego, co po-
wiedział Borys Gudziak, biskup 
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grekokatolickiej Eparchii św. 
Włodzimierza Wielkiego w Pary-
żu dla Francji, krajów Beneluksu 
i Szwajcarii, wielki przyjaciel 
Wiary i Światła: Ludzie na Za-
chodzie zastanawiają się, co się 
zmieniło na Ukrainie od Majda-
nu, po wielkim poświęceniu Nie-
biańskiej Sotni. Co możemy 
zmienić na Ukrainie mierzącej 
się z gorzkim doświadczeniem 
wojny? Jesteśmy świadkami 
wielu zmian, nawet jeśli nadal 
wydają się ledwo odczuwalne. 
Główna zmiana leży w tym, 
że Ukraińcy opuścili kraj strachu 
i przenoszą się ku obiecanej krai-
nie godności. (Biuletyn ,, Œuvre 
d ’Orient n° 778). 

Bipa i Cʙiтʌo jest bardzo waż-
nym znakiem, dla Ukrainy i dla 
całej rodziny Wiary i Światła, 
znakiem dla świata! Życzę Bipa 
i Cʙiтʌo wszystkiego dobrego na 
kolejne 25 lat. 

Z czasem z drzewa wyrośnie las! 

G   C  

Place Maidan 
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W  niedzielę 20 maja, 
kiedy cały Kościół ob-
chodził uroczystość 

Zesłania Ducha Świętego, nasza 
wspólnota zebrała się po raz 
piąty w 2018 r. na comiesięcz-
nym spotkaniu w Centrum Paw-
ła VI w Cotonou. Jesteśmy 
wdzięczni naszemu kapelanowi, 
ojcu Rogerowi Bessanowi, kapu-
cynowi, który pomimo niedziel-
nych obowiązków w parafii, zdo-
łał odprawić nam Eucharys ę. 

Byliśmy jak apostołowie zgroma-
dzeni w Wieczerniku, pełni rado-
ści z powodu darów Ducha Świę-
tego danych Kościołowi i całemu 
światu. 

Oprócz tego, co robimy zwykle, 
każdy członek wspólnoty loso-
wał dar Ducha na małym bileci-
ku przygotowanym przez towa-
rzyszącą nam siostrę Marie-
Antoine e Dossou. To było pięk-
ne, że każdy dostał opatrznoś-
ciowe wezwanie do praktykowa-
nia w swoim życiu jakiegoś daru 
Ducha Świętego. 

W planie było także wylosowa-
nie nazwy, aby „ochrzcić” naszą 
wspólnotę z Beninu. Jesteśmy 
szczęśliwi mogąc podzielić się 
tym wydarzeniem z naszymi 
braćmi i siostrami z wielkiej mię-
dzynarodowej rodziny Wiary 
i Światła. „Vigninou” – oto nasza 
nazwa w języku fon, który jest 
jednym z najczęściej używanych 
języków lokalnych w Beninie. 
Możemy to przetłumaczyć jako 
„Drogocenne dziecko”. 

Dokonaliśmy także zmian w na-
szej Radzie Wspólnoty w celu 
lepszego funkcjonowania wspól-
noty. 

F  G  

"Vi n " Relacja 
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dzenia tej rocznicy mocno 
wzruszył serca nie tylko należą-
cych do Wiary i Światła, ale tak-
że wszystkich obecnych tam: 
pielgrzymów oraz pracowników 
- restauracja w sanktuarium 
przygotowała znaczne zniżki, 
a burmistrz Kalwarii Zebrzy-
dowskiej polecił przygotować 
dla nas zupę na obiad! 

Dzień rozpoczął się od kilku 
słów powitania wygłoszonych 
przez Joannę Koczot, wicekoor-
dynatora międzynarodowego 
w Polsce, Marcina Przeciszew-
skiego, jednego z założycieli 
Wiary i Światła, ojca Izaaka 
i Jego Ekscelencję Henryka Cie-
reszko, biskupa delegowanego 
do spraw Wiary i Światła, który 
przyjechał ze wspólnotą ze 
swojego miasta, tak jak inni 

W  1978 r. w dwóch 
polskich miastach, 
Warszawie i Wrocła-

wiu, powstały dwie wspólnoty. 
Tak było 40 lat temu, a w sobo-
tę 5 maja 2018 r. prawie 100 
wspólnot z czterech prowincji 
spotkało się w sanktuarium 
w Kalwarii Zebrzydowskiej znaj-
dującej się 40 kilometrów na 
południowy zachód od Krako-
wa. Przybyli z czterech krańców 
Polski, z czterech prowincji: 
z Prowincji Polski Północnej, 
Zachodniej, Południowej i Cen-
tralno-Wschodniej. Było około 
1500 osób pełnych radości 
i entuzjazmu z okazji tego wiel-
kiego, przygotowywanego mie-
siącami świętowania. Rezultat 
tych przygotowań spełnił nasze 
oczekiwania, a sposób obcho-

pielgrzymi. Zapalono 4 świece 
symbolizujące miejscowości 
z każdej prowincji, w których 
powstały pierwsze wspólnoty: 
Wrocław, Warszawa, Kraków 
i Szczecin. Następnie przygoto-
wana przez wiele wspólnot 
Droga Światła przeniosła nas 

Relacja 

Wi r   Ś ia ł   P ls  
ę  w  40. ro  

Biskup Henryk Ciereszko  
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w 14 stacjach do wydarzeń od 
Wielkanocy do Pięćdziesiątnicy, 
od zmartwychwstania Jezusa, 
aż do zesłania Ducha Świętego. 
Następnie odbyło się wspaniałe 
świętowanie, były liczne śpiewy 
i tańce. Po południu miała miej-
sce uroczysta Eucharys a pod 
przewodnictwem ks. bpa Hen-
ryka, koncelebrowana przez 16 
kapelanów w intencji dzięk-
czynnej za 40 lat Wiary i Świa-
tła w Polsce oraz za Wiarę 
i Światło na całym świecie. 
Msza zakończyła się wezwa-
niem, by każdy mógł głosić jesz-
cze mocniej dobrą i radosną 
nowinę o Wierze i Świetle. 

Następnego dnia prawie wszy-
scy rozjechali się do swoich 
prowincji z sercami pełnymi 
pięknych wspomnień, którymi 
będą się dzielić, oraz zdjęciami, 
które będą pokazywać… Z Joan-
ną, Ulą i Anetą (które dołączyły 
do nas po południu) oraz z oj-
cem Izaakiem mieliśmy jeszcze 
dodatkowe punkty programu. 
Rano pojechaliśmy do Wielicz-
ki, miejscowości znanej z kopal-
ni soli. 110 metrów pod ziemią, 
w kaplicy, która powstała w 
soli, mieliśmy okazję uczestni-
czyć we Mszy świętej koncele-
browanej przez ojca Izaaka. Nie 
zostaliśmy zamienieni w „słupy 
soli”, więc mogliśmy wyjść, by 

zjeść śniadanie przed drugim 
etapem wycieczki. Po zwiedze-
niu głębin ziemskich mieliśmy 
możliwość zbadania głębin du-
szy ludzkiej odwiedzając miej-
sca wstrząsające: Auschwitz 
i Birkenau w Oświęcimiu… Pod-
czas tego zwiedzania odmawia-
łem modlitwę, którą anioł pole-
cił omawiać trójce dzieci z Fa -
my w 1916 roku: O mój Boże, 
wierzę w Ciebie, uwielbiam Cię, 
ufam Tobie i kocham Cię. Pro-
szę Cię o przebaczenie dla tych, 
którzy w Ciebie nie wierzą, nie 
uwielbiają Ciebie, nie ufają To-
bie i nie kochają Cię. Byłem 
szczególnie poruszony widząc 
celę, w której 14 sierpnia 1941 
roku zmarł święty Maksymilian 
Kolbe. 

Następnie odwiedziliśmy Wa-
dowice, rodzinną miejscowość 
Karola Wojtyły. Tu także znaj-
duje się wspólnota Wiary 
i Światła, która przyjęła nas 
bardzo gorąco. Miło było zna-
leźć się w małej wspólnocie po 
przeżyciu tak wielkiego i pięk-
nego poprzedniego dnia. Udało 
nam się zatem poczuć prawdzi-
wy wymiar naszego Ruchu; ba-
zuje on przede wszystkim na 
prostych spotkaniach, ale jed-
nocześnie mamy potrzebę or-
ganizowania wielkich świąt, by 
celebrować tę radość, którą 

żyjemy podczas każdego spo-
tkania mającego coraz większy 
wymiar. Mamy potrzebę wyra-
żania szczęścia, a nie chowania 
go dla siebie. Oto oni: pocho-
dzą z daleka, niektórzy z półno-
cy Polski, z zachodu, inni z po-
łudnia, a także z centralnego 
wschodu. Zabrzmijcie weselem, 
niebiosa! Raduj się, ziemio! Gó-
ry, wybuchnijcie radosnym 
okrzykiem! Albowiem Pan po-
cieszył swój lud, zlitował się nad 
jego biednymi. (Iz. 49, 12-13). 
Dziękuję bardzo, kocham Was! 

GdC 

Joanna z czterema  
koordynatorami prowincji 
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i Światła, choćby wtedy, gdy 
chcą się dowiedzieć więcej 
o historii i ludziach, którzy zało-
żyli Ruch. 

Najbardziej poruszającymi mo-
mentami były obrzęd umywa-
nia nóg i pobłogosławienie każ-
dego z uczestników przez młod-
szych członków wspólnot; spot-
kanie z innymi, serca mówiące 
w ciszy pozostawiły po sobie 
ślad. 

Obecność młodych z krajów 
połączonych w trzy prowincje 
była dobrym doświadczeniem 
i pozwoliła na dialog pomiędzy 
odmiennymi tradycjami, jak 
również odkrycie, że ekume-
nizm jest ważnym elementem 
w rozwoju Ruchu. 

Niektórzy uczestnicy mają ro-
dzeństwo z niepełnosprawno-

Z wyczajne zaprosze-
nie – takie samo, 
jakie zostało skiero-

wane do młodych ludzi z całego 
świata zwołujące na spotkanie 
w Guardamar w 2017 roku – 
a jednocześnie jest to zaprosze-
nie, które zobowiązuje i nie jest 
łatwe do wypełnienia. 

70 młodych z Włoch, z Galilei, 
Grecji, Cypru i Albanii powie-
działo „tak”. W Fano (centralna 
część Włoch) od 30 lipca do 5 
sierpnia 2018 przeżyli oni tygo-
dniową formację - z czasem na 
refleksję, ale też na spotkania 
i świętowanie. Były świadec-
twa, okazja do doświadczenia 
pustyni, gry nad morzem. Mło-
dzi ludzie słuchali siebie nawza-
jem i dorosłych, którzy przybyli 
na to spotkanie. 

Don Marco Bove, kapelan 
z Włoch, towarzyszył zespołowi 
organizacyjnemu składającemu 
się z dorosłych oraz młodych 
Włochów, którzy uczestniczyli 
w międzynarodowej formacji 
w Hiszpanii. Przygotowywanie 
z nimi tego spotkania było bar-
dzo rozwijające: podczas opo-
wiadania, jak Wiara i Światło 
wkroczyła w ich codzienne ży-
cie, ukazała się ich zadziwiająca 
dojrzałość. 

Młodzi ludzie przynoszą ze so-
bą lekkość i nowość, wciąż ma-
jąc poczucie korzeni Wiary 

ścią i zdają sobie sprawę, że 
powołani są do większego poś-
więcenia i ciąży na nich większa 
odpowiedzialność za swoich 
braci i siostry. Przypomnieli 
nam, że ich rola we wspólnocie 
wymaga większej uwagi. 

„Białe party” (wszyscy byli 
ubrani na biało) na plaży poz-
woliło nam zapoznać się z prze-
chodniami, których zaintrygo-
wała radość dużej grupy ludzi, 
gdzie nawet osoby z niepełno-
sprawnością tańczyły i dobrze 
się bawiły. 

Pod koniec młodzi ludzie wy-
znali, że przeżyli intensywny 
tydzień pełen emocji, podczas 
którego zawiązali więzi przyjaź-
ni. Poprosili, byśmy im zaufali 
i zaproponowali na przykład 
zwrócenie uwagi na wielu atei-

Relacja 

„P j   z ba ” 
S    W   
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stów z ich pokolenia oraz na 
przekazywanie przesłania Wiary 
i Światła w szkołach. 

Nalegali na możliwość powtó-
rzenia takich wydarzeń jak to 
obecne, które jest w całości im 
poświęcone, choć jednocześnie 
zdawali sobie sprawę z tego, że 
ich powołaniem jest wnoszenie 
świeżości i spontaniczności do 
swoich wspólnot. 

Jeśli damy im więcej miejsca 
i obdarzymy ich donośniejszym 
głosem wewnątrz Ruchu, będą 
w stanie dokonać wielkich rze-
czy. Droga jest otwarta: Fano 
jest cudem, który przywraca 
nadzieję na przyszłość. 

A  G  
Wicekoordynator Międzynaro-

dowy 

Peace River (Rzeka Pokoju) 
• - Północne Włochy: 22 

wspólnoty 
• - Galilea: 2 
Kimata 
• - Centralne Włochy: 22 
• - Cypr: 3 
• - Grecja: 2 
• - Albania: 1 
Seas and Volcanoes (Morza i 
Wulkany) 
• - Południowe Włochy: 20 
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Mło  P ja   
 Pr n  P l  P no   

wspólnie powitali Nowy Rok  

J esteśmy po pięknym syl-
westrowym spotkaniu 
Prowincji Polski Północnej 

w Kasparusie.  Skąd pomysł na to 
spotkanie? Pomysł przyleciał aż 
z Hiszpanii! 

Jako młodzi przyjaciele, którzy 
uczestniczyliśmy w Światowym 
Spotkaniu Młodych, przywieźliś-
my ze sobą wiele pozytywnych 
wrażeń. Spotkanie miało miejsce 
w Guardamar  del Segura, uczest-
niczyły w nim osoby z czterech 
północnych wspólnot: Piastow-
skie Pucie  z Bydgoszczy, Pro-
mienni Apostołowie ze Szczecina, 
Oliwki z Gdańska i Szpaczki 
ze  Skórcza. Letnie spotkanie 
w Hiszpanii było dla nas niezwyk-
łym przeżyciem i poczuciem mię-
dzynarodowej wspólnoty, pod-
czas którego nawiązaliśmy wiele 
nowych przyjaźni. Przekonaliśmy 
się, że ludzie z całego świata po-
sługują się tym samym językiem 
miłości. Przywieźliśmy ze sobą 
odnowione poczucie, że Jezus 
Chrystus jest fundamentem 
wspólnot Wiary i Światła i nie 
chcemy o tym zapominać. 

Podczas Zgromadzenia Prowincji 

 

Relacja 

w Pelplinie na przełomie wrze-
śnia i października 2017 r. dzie-
ląc się naszymi odczuciami po 
spotkaniu w Hiszpanii, postano-
wiliśmy, że chcemy kontynuo-
wać to piękne „dzieło”. Pragnie-
my, aby młodzi przyjaciele z na-
szego regionu wraz z osobami 
z niepełnosprawnością mieli wła-
sną szansę na tworzenie więzów 
międzywspólnotowych w Pro-
wincji, wymianę doświadczeń 
i przyjaźń. Aby poczuli, że przy-
jaźnie są na wyciągnięcie ręki, 
miłość jest na wyciągnięcie ręki! 

Wraz z kapelanem Prowincji, ks. 
Dariuszem Ryłko, zdecydowali-
śmy się zorganizować spotkanie 
sylwestrowe młodych i „małych 
przyjaciół” w Kasparusie 
w dniach 30.12.2017 - 
01.01.2018 r. 

Kasparus to malownicza miejsco-
wość położona w Borach Tuchol-
skich, gdzie znajduje się niewiel-
ki, drewniany kościół św. Józefa 
i plebania z miejscami noclego-
wymi. To tam odbyło się nasze 
spotkanie i zabawa sylwestrowa, 
w których uczestniczyli członko-
wie trzech wspólnot z Północnej 

Prowincji. Był to czas integracji, 
modlitwy, radości, świętowania. 
Każdego dnia siadaliśmy wspól-
nie do stołu Pańskiego - uczest-
niczyliśmy we Mszy Świętej. 
Jednego wieczoru przeżyliśmy 
piękny czas spotkania z Panem 
Jezusem podczas Adoracji Naj-
świętszego Sakramentu. Nie 
brakowało również części for-
macyjnej, w czasie której przy-
pomnieliśmy sobie treści doku-
mentów Wiary i Światła. Czytali-
śmy fragmenty Karty i Konstytu-
cji Wiary i Światła, a następnie 
je omawialiśmy, wspólnie inter-
pretowaliśmy. Ponadto razem 
przygotowywaliśmy i spożywali-
śmy posiłki. A kiedy przyszedł 
czas, to śpiewem, tańcem oraz 
fajerwerkami przywitaliśmy No-
wy 2018 Rok!Była to dla nas 
niezwykła frajda… a dla niektó-
rych nawet, jak powiedzieli, 
„impreza życia”! 

Mamy nadzieję, że spotkanie to 
wpisze się na stałe do naszych 
postulatów i już niebawem zno-
wu się zobaczymy. 

A  D , M  P  
 M  P  
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Sylwestrowa fotorelacja:  
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Refleksja 

W tej części spotkania wiele się 
dowiedzieliśmy (m. in. obejrzeli-
śmy prezentację przygotowaną 
przez Andrew i Emilię, dotyczą-
cą spotkania międzynarodowe-
go w Libanie), mieliśmy czas na 
formację: przygotowanie tema-
tu przewodniego (Claude), 
akompaniament (Simone i Nor-
mand), pantomima (Louise), 
piosenka przewodnia (Sylvain 
i Mireille). Pozwoliło nam to 
zbliżyć się do siebie nawzajem, 
nie tylko w naszej grupie z pro-
wincji Canada East (Kanada 
Wschodnia), ale także z naszą 
wielką międzynarodową rodzi-
ną. 

 
Żywa przyjaźń 

Mieliśmy wiele okazji, aby za-
spokoić nasze pragnienie two-
rzenia więzi, aby łańcuch praw-
dziwej przyjaźni wibrował rado-
ścią. Na te „kardio-wibrujące” 
zajęcia składały się: 

• „przełamywanie lo-

dów”, prowadzone przez 

w usta! 

Woda może obrazować wiele 
cech charakterystycznych dla 
ludzi z niepełnosprawnością 
intelektualną: transparentność, 
prostotę, delikatność, życie, 
ukrytą siłę, wytrwałość, odpo-
czynek… 

 

Nasze przybrzeżne zajęcia 

Z entuzjazmem zanurkowaliśmy 
w pędzącą wodę tego spotka-
nia, nie obawiając się  gwałtow-
ności jej nurtu. Byliśmy pobu-
dzeni wieloma zajęciami, które, 
trafnie dobrane, przyczyniły się 
do wzmacniania postanowień 
podjętych w naszych wspólno-
tach. Ponownie w tym roku 
spędziliśmy trzy dni na tym, 
żeby lepiej połączyć wszystkie 
ważne aspekty: informację, for-
mację, świadectwa, świętowa-
nie, czas dzielenia i przyjaźni. 
Byliśmy w pełni zaspokojeni na 
każdym z poziomów: intelektu-
alnym, duchowym i towarzy-
skim. 

 

Z aproszono nas, aby-
śmy opuścili port 
(temat przewodni 

spotkania) i udali się do sank-
tuarium Notre-Dame-du-Cap 
w Trois-Rivières (Quebec), aby 
doświadczyć tam marynistycz-
nych przeżyć. Nie możemy unik-
nąć tego typu wezwań, gdyż 
przypomina nam o nich nasze 
logo – łódka. Nasze wspólnoty 
są jak Kościół – łódź świętego 
Piotra – miejsce stałej opieki 
Jezusa, który troszczy się o to, 
by nie wywróciła się ona do gó-
ry dnem. W Notre-Dame-du-
Cap mogliśmy też podziwiać 
ogromną Rzekę Świętego Waw-
rzyńca, która była świadkiem 
krzewienia wiary chrześcijań-
skiej na tych odległych tere-
nach, charakteryzujących się 
przejmującym do szpiku kości 
zimnem. I jeszcze nazwa miasta 
Trois-Rivières (Trzy Rzeki) wpły-
wa w nasze uszy jak uporczywy 
chlupot, który przynosi nam 
dobre wieści z Wielkiej Półno-
cy… Oni z pewnością myślą, że 
w Wierze i Świetle jedyne co 
umiemy, to nabierać wody 

Témoignage 

D  wo … w ys ! 
Zgromadzenie Prowincji „Canada East” („Kanada Wschodnia”), 27 – 30 września 2018 

Relacja 
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Emilię, które pomogło nam 
poznać się lepiej ze sobą 
nawzajem i wzmocnić nasze 
poczucie przynależności. 

• nasza „piosenka prze-
wodnia” i wiele innych pio-
senek, których brzmienie 
niosło się po zgromadzeniu 
jak delikatny powiew przy-
jaźni. 

• „fiesta”, która sprawiła, 
że zniknął paraliż szczęk 
i nóg, ponieważ śmiech 
i różne tańce dostarczyły 
nam dużo rozrywki. Humor 
i taniec świetnie się dopeł-
niały dzięki krótkiemu ske-
czowi przygotowanemu 
przez Andrew, który umożli-
wił nam podróż do czterech 
krajów (Irlandii, Libanu, 
Ghany i Chile). Fiesta przy-
pomniała nam, jak w Wierze 
i Świetle radosne świętowa-
nie prowadzi do triumfu 

Normand,  Andrew i Kirt 

Dziękuję tym wszystkim, 
którzy pomogli mi przygo-
tować latarnie morskie, 
a byli to: Yolanda, Juan, 
Patricia, Pablo, Constanza, 
i tak wielu innych… 

 
Wspólna modlitwa 

Podczas wielu chwil nacisk po-
łożony był na sferę duchową. 
Odbywały się: 

• poranne i wieczorne 
modlitwy, 

• Msza w sobotnie popo-
łudnie, w czasie której 
Ewangelia przedstawiona 
była w formie pantomimy 

• obrzęd umywania nóg, 
prowadzony przez Ghislai-
na, diakona ze wspólnoty 
„Vigie” („Wachta”) z Que-
becu, który wygłosił do nas 
słowa, jak zwykle bardzo 
trafne, które otworzyły 
nasze serca na owoce tego 
doniosłego momentu, 

• chwile osobistej medy-
tacji pod opieką Maryi 
z Notre-Dame-du-Cap, każ-
da z tych duchowych chwil 
uniosła nas troszkę wyżej 
ponad wody! 

• i w końcu zdejmujemy 
nogę z gazu, ale unosimy 

życia. 

• świadectwa, których 
autorzy odkryli swe serca; 
były niezwykle poruszają-
ce. Nasze serca biły jednym 
rytmem wraz z sercami 
tych, którzy otwierali się 
przed nami: usłyszeliśmy 
Nicole (mamę) i Samanthę 
(jej córkę), a później Caroli-
ne Parant, która przybyła 
z Paryża, i cieszyła się, że 
może być razem z nami. 
Radość ta była udziałem 
nas wszystkich. 

• rozesłanie było inspi-
rujące, zawierało przesła-
nie dopasowane do po-
trzeb każdej ze wspólnot, 
w zależności od jej nazwy. 
Wszystkie wspólnoty zosta-
ły wysłane na misję i otrzy-
mały latarnię morską, aby 
rozświetlała ich drogę 
i prowadziła je poprzez 
fale. Emocje spowodowały, 
że zapomniałem, do  jakiej 
wspólnoty należę ja sam 
(Holy Family – Święta Ro-
dzina) oraz Andrew i Emi-
lia… Ta gafa, doprawdy 
niewybaczalna, została 
szybko naprawiona przez 
naszych koordynatorów 
prowincji, którzy tworzą 
naprawdę dobraną parę… 
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serca, w czasie przedsta-
wionej przez opata Jacqu-
es’a Huppé bardzo wnikli-
wej prezentacji tekstu 
z Apokalipsy, powiązanego 
z tegorocznym tematem 
przewodnim Drogowska-
zów; poddał nam on kilka 
nowych pomysłów do reali-
zacji w naszych wspólno-
tach. 

W czasie tych trzech dni, 
nawet jeśli nasza łódź na-
brała czasami trochę wody, 
nigdy się nie wywróciliśmy 
i mogliśmy żeglować rado-
śnie! 

Ogromne podziękowania 
dla Kirta, naszego wiceko-
ordynatora międzynarodo-
wego, który przewodził 
nam z dużą prostotą, hoj-
nością i mądrością. 

Nie moglibyśmy na zakoń-
czenie nie wspomnieć 
o  wielu osobach, dzięki 
którym w sieci spotkania 
złowiliśmy wiele ryb! Było 
tak wiele pięknych rzeczy! 
Z całego serca dziękuję 
tym, którzy opuszczają 
port, aby nieść światu Do-
brą Nowinę Wiary i Światła 
z pomocą Ducha Świętego. 

N  V  
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Źródło 

Miłosierny przyjmuje i przebacza. 
Przedstawienie wizyty papieża 
Jana Pawła II u zamachowca 
w więzieniu i okazane mu przeba-
czenie. 

 
Gołąb 

Posłaniec pokoju zaprowadza 
Pokój wokół siebie. Przedstawie-
nie: ogrodnik sieje i sprawia, że 
zakwita pokój z miłością, rado-
ścią, nadzieją. 

 
Śmiech, radość, śpiew, emocje, 
aplauz królowały tego popołu-
dnia. Spędziliśmy razem wspania-
ły dzień na śpiewie, modlitwie, 
rozmowach, dzieleniu się, two-
rząc i zawiązując więzi między 
sobą. 

Wyjeżdżając, obiecaliśmy sobie, 
że nasza regionalna przygoda 
Wiary i Światła nie kończy się. 

 
M  

P iękny dzień wiosenny 
był czasem, gdy blisko 
90 osób reprezentują-

cych 6 wspólnot Wiary i Światła 
z l'Aube, la Marne, les Arden-
nes i la Mense spotkało się 
w Notre Dame de l'Epine. Spot-
kanie odbyło się przy kawie, 
przygotowanej przez siostry 
oblatki. Dobry humor gościł już 
od początku. Potem wraz z in-
nymi wiernymi zgromadziliśmy 
się we wspaniałej Bazylice No-
tre Dame de l'Epine na Mszy 
i, jak to często bywa w Wierze 
i Świetle, śpiewaliśmy pieśni 
w połączeniu z gestami: zna-
kiem krzyża i błogosławień-
stwem irlandzkim. 

Po południu - przy wielkich puz-
zlach przedstawiających serce - 
zajęliśmy się tematem błogo-
sławieństw. Odkryliśmy w koń-
cu, że Bea tudes po łacinie 
oznacza Szczęście. Każda wspól-
nota przedstawiła błogosła-
wieństwa w dowolny sposób, 
wykorzystując śpiew, gesty, 
scenki, modlitwy, tańce i gry. 

 

Effata 

Ubogi w duchu pokłada ufność 
w Bogu. Ilustracja z wielkim 
sercem, pokazującym naszą 
ufność, zawierzenie naszemu 
Panu. 

 
Teresa 

Ten, kto płacze, zostaje pocie-
szony. Przedstawienie radości 
podczas wizyty u kogoś, kto 
był samotny. 

 
Tęcza z l'Aube 

Cisi i pokorni. Lektura tekstu 
na temat uniżenia: umieć po-
zostać pokornym i najmniej-
szym. 

 
Maranatha 

Ten, kto jest głodny i spragnio-
ny sprawiedliwości, jest głodny 
i spragniony relacji. Przedsta-
wienie niezrozumienia w na-
szym życiu codziennym. 

 
 

 No  
D   
 'E  

Relacja 
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Świadectwo 

Ś ęt  Ś ia ł   A b   

Ś więto Światła 3 marca 2018 r. w Tiranie 
było kaskadą kolorów, świateł, radosnych 
głosów i medytacyjnej ciszy. Było nas dużo 

(prawie 80 osób): przedstawiciele naszych wspól-
not z prowincji „Kimata” (Grecja, Cypr, Włochy) 
i małe ziarenko z Tirany. Byli też przyjaciele 
z L'Arche w Ciampino, a także dwie wspólnoty 
L’Arche z Bretanii (Francja). 

Możemy sobie tylko wyobrazić radość Jeana Va-
niera, gdyby mógł tam być. Wkrótce do niego 
napiszemy, aby podzielić się tym darem Jedności, 
którym żyjemy. 

Najgłębszych uczuć nie można wypowiedzieć 
słowami, pozostają one w naszych sercach. Ale 
spróbujemy podzielić się z Wami wrażeniami 
z tego spotkania. 

Najpierw miało miejsce spotkanie z biskupem 
Frendo (arcybiskupem Tirana-Durrës). Był on 
pełen ojcowskiego ciepła. Po powitaniach i pieś-
niach podziwialiśmy prezentację Ruchu, którą 
Petor i Fabio przygotowali z taką troską. Sprawiło 
to, że poczuliśmy przynależność do ogromnej 
rodziny Wiary i Światła. 

Na archidiecezjalnym dziedzińcu puszczaliśmy 

muzykę, tańczyliśmy; następnie zobaczyliśmy 
prezentację „Udha e dashurise” (opowieść 
o czterech świecach), która wprowadziła nas 
w temat Światła, a po niej mieliśmy lunch, pod-
czas którego znowu odwiedził nas biskup Fren-
do. 

Zwieńczeniem tego święta była modlitwa i pro-
cesja. Każdy z nas trzymał świecę i szliśmy pod 
pomnik Matki Teresy ze słowami: Ty, Boże, bądź 
moim światłem! Potem był czas ciszy, aby zasta-
nowić się nad tymi słowami. 

Po południu odwiedziliśmy międzynarodowe 
centrum Bektaszijja (bractwo sufickie). Baba 
Mondi, międzynarodowy przywódca Bektaszijja, 
przywitał nas bardzo serdecznie. 

Po raz pierwszy odwiedziliśmy muzeum z pięk-
nym obrazem przy wejściu przedstawiającym 
Babę Mondi z papieżem Franciszkiem. Następnie 
usiedliśmy w innym pokoju, aby posłuchać Babę 
Mondi, który powtarzał zdanie: droga prawdzi-
wego światła jest miłością. Na koniec wizyty zos-

Baba Mondi 
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taliśmy poczęstowani napojami. 

Kolejnego dnia wielu z nas brało udział w Mszy 
w kościele Najświętszego Serca. Ksiądz zgodził 
się, by pod koniec Mszy Pietro przedstawił oso-
bę Jeana Vaniera oraz Wiarę i Światło. 

Po Mszy pewien młody seminarzysta powie-
dział, że bardzo się cieszy, że nas poznał i prosił 
o informacje. Może nie będzie mógł wziąć 
udziału w różnych inicjatywach (seminarium 
jest w miejscowości Szkodra na północy Alba-
nii), ale będzie nam towarzyszył modlitwą. 

Trudno było się pożegnać ... Ci, którzy wyjeż-
dżali później lub następnego dnia, mieli jeszcze 
czas na spacer i zwiedzanie Tirany. 

Jesteśmy bardzo wdzięczni koordynatorom, ale 
także wszystkim, którzy przybyli z daleka, przy-
jaciołom, ludziom, którzy nas przyjęli i rodzi-
nom. Pozostajemy zjednoczeni modlitwą i przy-
jaźnią po tych dwóch intensywnych dniach spę-
dzonych razem. Mieliśmy wrażenie, że znamy 
się od dawna. 

W   Ś , T  
A  

Biskup Frendo 

 



20 

 

Témoignage 

W yjechaliśmy od Maurice’a i dotarliśmy 
do Tananariwy (Madagaskar) po ponad 
półtoragodzinnej kontroli imigracyjnej, 

gdzie zostaliśmy przywitani przez Bernadetę. Na 
drodze prowadzącej do klasztoru Sióstr Matki 
Bożej Wieczernika, który znajduje się w Ambohi-
po, utknęliśmy w wielkim korku. Spóźniliśmy się 
trzy godziny! 

Następnego dnia zaczęli się zjeżdżać przedstawi-
ciele wspólnot. Konwój, w którym jechało rów-
nież „busz-taxi” wiozące naszych przyjaciół, zos-
tał zaatakowany przez bandytów. Niektórzy pa-
sażerowie byli ranni. Szczęśliwie nie był to nikt 
z Wiary i Światła. 

Ci, którzy przyjechali z Tuléar, przebyli drogę li-
czącą ponad 950 km, z Morondavy – 675 km, 
z Manakary – 600 km i z Fianarantsoa – 430 km. 
Podróżowali w zatłoczonych „busz-taxi”, po wy-
boistych drogach, pełni strachu, że w każdym 
momencie mogą zostać zaatakowani. Adeline po 
przyjeździe miała ciśnienie tętnicze dochodzące 
do 240. 

Po powitaniu i prezentacji wspólnot, po przed-
stawieniu mocnych i słabych stron, wszyscy się 
zgodzili, że wspólnoty są bardzo żywe, posiadają 
odpowiednią liczbę rodziców, osób z niepełno-
sprawnością oraz przyjaciół – oprócz wspólnoty 
„Croix du Sud” („Krzyż Południa”), powstałej przy 
jednej ze szkół, gdzie rodzice nie są dostatecznie 
zaangażowani. 

Zazwyczaj wspólnoty spotykają się regularnie raz 
w miesiącu, mają swoje wzloty i upadki. Obser-
wujemy ciągle brak zainteresowania niektórych 
rodziców i księży, ponieważ Wiara i Światło nie 
jest zarejestrowana w diecezji. Niektórzy rodzice 

przychodzą w nadziei otrzymania od wspólnoty 
darów materialnych. Gdy dowiadują się, że tak 
nie jest, nie pokazują się więcej. 

Niemniej w większości przypadków wspólnoty są 
dobrze zintegrowane z parafiami, a nawet przy-
gotowują swoją młodzież do pierwszej komunii 
św. i do bierzmowania. Niektórzy arcybiskupi 
i biskupi wspierają wspólnoty bardzo życzliwie, 
ale są też inni, niechętni. Znamy biskupa, który 
odmówił bierzmowania 13 młodym ludziom, któ-
rzy byli wcześniej u pierwszej komunii za zezwo-
leniem arcybiskupa. 

Postanowienia: 

- ustalić składkę minimalną w wysokości 15 000 
ariary dla każdej wspólnoty, co odpowiada 4 eu-
ro; 
- kontynuować formację nowych koordynatorów 
i ekip koordynujących; 
- nawiązywać i umacniać kontakty między wspól-
notami; 
- reklamować się poprzez świadectwa i broszury 
pisane w języku malgaskim; 
- wizytować wspólnoty; 
- zaprezentować się w instytucjach kościelnych; 
- zachęcać rodziców do większej aktywności i to-
warzyszenia ich dzieciom; 
- nie mieszać szkoły, ośrodków i wspólnot; 
- przygotować młodzież do przyszłej wizyty pa-
pieża; 
- świętować godnie 25-lecie istnienia Wiary 
i Światła na Madagaskarze w 2019 roku. 

 
Do dzieła! 

J  V , wiceprezydent 

P D ÓŻ „ SZ- I” 
A S JĘ S L Ą 

 
 

 [busz-taxi – rodzaj zbiorowej taksówki – przyp. red.]  

Świadectwo 
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P ojawienie się naszego syna Ma hiasa 
z zespołem Downa w naszej rodzinie, 
składającej się wówczas z dwóch dziew-

czynek w wieku 7 i 5 lat (trzecia córka urodziła się 
5 lat później), wywołało ogromne zamieszanie, dla 
każdego na swój sposób. Moja żona Friederika, 
z którą piszę ten tekst, później powiedziała mi, 
że we śnie otrzymała zapowiedź oraz prośbę 
o przyjęcie i powitanie tego dziecka. Nie wiedzieli-
śmy nic o zespole Downa. Ma hias był pięknym, 
uroczym chłopcem o blond włoskach. Moją pierw-
szą reakcją było odrzucenie: nie, Ma hias będzie 
jak wszystkie inne dzieci i z naszą pomocą będzie 
się rozwijać tak, jakby nie było niczego złego, 
a przynajmniej „prawie”. Zacząłem negocjować... 
Ale jego rozwój był bardzo powolny i zaczął poja-
wiać się smutek. Ma hias, będąc niesamodziel-
nym, wycofywał się, zamykał w sobie, stał się au-
tystyczny - słowo, którego nie chcieliśmy wypo-
wiedzieć, ponieważ w tamtym czasie obciążało 
matki. Moje ambicje wobec niego zmalały, moim 
jedynym celem było usłyszenie od niego słowa 
„tata”. Na próżno. Jedyne szczęście, jakie mi zo-
stało dane, to takie, że mogłem je zobaczyć w jego 
oczach. 

Kiedy miał dwadzieścia lat, zrozumiałem, że naj-
bardziej pragnąłem, aby nauczył się różnych rze-
czy, nawet prostych; ale w rzeczywistości to on 
uczył mnie tego, co niezbędne, aby zrozumieć to, 
co jest naprawdę ważne... 

Czas spędzony we wspólnocie Wiary i Światła, 
gdzie rodziny, których to dotyczy, zbierają się ze 
znajomymi wokół osób z niepełnosprawnością 
i wokół Chrystusa, zmienił mój stosunek do syna 
i innych osób niepełnosprawnych. 

Świadectwo 

M e k   ę   
  e i     

Ikona Matthiasa napisana przez Friederikę  
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Oni mogą być kochani nawet przez obcych ludzi, 
być postrzegani jako mili, sympatyczni. Wiedzą, 
jak otrzymać miłość od innych, jak ją ofiarować. 
Friederika przypomniała mi przypowieść o talen-
tach (Mt 25, Łk 19): Ma hias miał tylko jeden ta-
lent - miłość, ale pomnożył  go stokrotnie! 

Patrząc w ten sposób, możemy zrozumieć, 
że godność osób niepełnosprawnych staje się 
oczywista. Jean Vanier powiedział, że wszyscy są 
historią świętą. Friederika, w nadziei na nasze 
spotkanie w Niebie, powiedziała podczas poże-
gnalnej Mszy Ma hiasa, który zmarł w 2011 roku: 
Panie, dzisiaj mogę oddać Ci dziecko, które Ty mi 
wcześniej powierzyłeś. Oto mój wyjątkowy syn. 
On jest TWÓJ, przemieniony na Twoje podobień-
stwo. Moje serce jest w końcu spokojne i mogę 
zaśpiewać Twoją Chwałę: Piękno Miłości jest 
Wspaniałością Prawdy. 

 Dla Ma hiasa, który nie mógł mówić, zdanie 
François Cheng nabiera znaczenia: ciało może 
zmagać się z upadkiem i niedostatkiem umysłu, 
ale dusza pozostaje. Piękno tej duszy, pełnej nie-
winności i talentu do owocowania sprawiły, że 
Friederika powiedziała: żyłam ze świętym i nie 
wiedziałam o tym. Dostrzegamy godność osoby 
kruchej, ale czy widzimy rolę osób niepełno-
sprawnych w społeczeństwie? Rola ta polega na 
przemianie naszych serc, tak jak zrobił to 
Ma hias dla mnie i mojej rodziny. Dzięki niemu 
wiele się nauczyłem nie tylko od niego, ale także 
od jego sióstr, od mojej żony, od wszystkich tych 
osób, które poznałem w Wierze i Świetle oraz 
w instytucjach, z którymi miał do czynienia. To nie 
jest kwes a idealizacji niepełnosprawności, która 
pozostaje wielką trudnością, ale twierdzenie, że 
opieranie się na ludziach niepełnosprawnych - co 
jest skandalem dla niektórych, szaleństwem dla 
innych - może także przemienić nasze serca z ka-
mienia w serca z ciała. Kruchość można znaleźć 
nie tylko u osób niepełnosprawnych, ale w każ-
dym z nas. Jan Paweł II powiedział, że każda istota 
ludzka posiada w sobie część całej ludzkości, kru-
chość jest bez wątpienia znakiem tego. Ta kru-
chość obejmuje nasze słabości, nasze problemy, 
nasze ciemności, nasze niepowodzenia wszelkie-
go rodzaju. W tej kruchości mieszka Bóg: to stąd 
pochodzi nasz krzyk cierpienia, nasza rozpacz 

i wołanie o pomoc. Tam właśnie pojawia się Bóg 
Pocieszenia i Bóg Miłosierdzia, o ile pozwolimy 
Mu zbliżyć się do nas. Jean Vanier prosi, by tą kru-
chością, która czasami nas prześladuje, którą czę-
sto ukrywamy, dzielić się poprzez spotkania 
w bliskości, w prawdzie i w pokorze. Akceptując 
ją, dziękując za nią i patrząc na nią Chrystusowy-
mi oczyma, stajemy się otwarci, ponieważ, jak 
powiedział Paul Ricoeur: ścieżka do naszego wnę-
trza wiedzie przez kogoś innego. Co więcej, pro-
wadzi to do pogłębienia samoświadomości. Czyż 
nie jest to piękna zasada chrześcijańskiego życia, 
aby zobaczyć świętość, nawet, i zwłaszcza, w kru-
chości? 

T   F  A  'A  

La Nef, nr 308, listopad 2018 r. 

 

 
Thierry Anglès d’Auriac opublikował:  
Fragilité et bienveillance. Un chemin 

vers soi, Éditions des Béatitudes, 
2017, 7,80 €. 
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W  Kościele Metodystycznym Meyerton 
w prowincji Gauteng w Południowej 
Afryce zawiązuje się wspólnota Wiary 

i Światła. 11 sierpnia 2018 roku tymczasowa Ra-
da Wspólnoty odwiedziła wspólnotę Edenvale, 
aby wziąć w udział w spotkaniu, które opuściła 
z entuzjazmem i gotowością do założenia ich wła-
snej wspólnoty. Wielebny Cecil Rhodes pełni 
funkcje ich kapelana, a co ciekawe, wiele lat te-
mu był zaangażowany w Wiarę i Światło: raz 
w Kapsztadzie, a innym razem pomagał w założe-
niu wspólnoty Edenvale w Johannesburgu 
w 1993 roku. Zgromadził on grupę oddanych 
osób, którym osoby niepełnosprawne intelektu-
alnie są bliskie sercu. Pierwsze spotkanie odbyło 
się w sobotę 8 września 2018 roku, akurat tak jak 
rozpoczynają się nowe Drogowskazy. Uczestni-
czyło w nim 14 osób: 3 osoby z upośledzeniem 
umysłowym wraz z rodzicami oraz przyjaciele. 
Postarają się oni zaprosić osoby niepełnospraw-
ne z miasta i okolic. 

Módlmy się za nich u początku ich podróży z Wia-
rą i Światłem. 

K  M  
Koordynator Prowincji „Capricorn Afri-

ca” („Zwrotnik Koziorożca”) 

Świadectwo 

Meto ys y n  w p   
 P u i  A y  

W Południowej Afryce znajduje się 6 wspólnot. Wchodzą one w skład prowincji „Capricorn 
Africa” („Zwrotnik Koziorożca”), do której należą również: 

• Demokratyczna Republika Konga Lubumbashi: 9 wspólnot 
• Zambia: 5 wspólnot 
• Zimbabwe: 16 wspólnot 
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P rojekt stał się rzeczywistością; film o Jea-
nie Vanier, zrealizowany przez reżyserkę 
Frédérique Bedos, został przedstawiony 

na przedpremierowym pokazie 9 października w 
Paryżu! 

Seans, który powinien być jedynym, musiał być 
powtórzony, ponieważ prośba o powtórkę nie-
mal eksplodowała! W czasie pierwszego pokazu 
sala pękała w szwach, było obecnych kilka zna-
nych postaci, ale także – co jest znakiem bardzo 
obiecującym – znaleźli się widzowie, którzy led-
wo znali Jeana Vanier. Przed seansem została 
przekazana krótka osobista prośba od Jeana: za-
chęcał do mówienia o filmie w naszych środowi-
skach, nie tyle po to, żeby go reklamować, ale po 
to, aby zapoznać ludzi z sakramentem czułości, 
który nam proponują osoby z niepełnosprawno-
ścią intelektualną. 

Film zaczyna się sekwencją, która opowiada 
o życiu Jana Vanier od jego narodzin w Genewie 
w 1928 roku, aż do zamieszkania w Trosly-Breuil, 
poprzez etapy związane z marynarką wojenną 
i z filozofią. Jan Vanier był rzeczywiście 
„pokonany” przez prostotę, dobroć, a nawet 
piękno osób, które – jeszcze nie tak dawno, i to 
nawet w Kościele – były odrzucane przez społe-
czeństwo i zamykane w szpitalach psychiatrycz-

nych. 

Jeśli chodzi o piękno przyjaciół Jeana Vanier, któ-
re się uwidacznia najczęściej poprzez spojrzenie, 
trzeba tu zacytować pisarza François Chenga, któ-
ry w swojej książce „Cinq médita ons sur la be-
auté” („Pięć medytacji o pięknie”) przytacza takie 
słowa: prawdziwe piękno jest w rzeczywistości 
świadomością piękna i wzbijaniem się ku pięknu 
[…]. Piękno spojrzenia pochodzi ze światła, które 
sączy się z głębokości Bytu. Może ono także po-
chodzić ze światła zewnętrznego, które to piękno 
oświeca, szczególnie wtedy, gdy spojrzenie do-
strzega w jednej chwili jakieś piękno lub gdy spo-
tyka inne spojrzenie pełne miłości i piękna. Lubię 
myśleć, że pierwsze spojrzenie między Jeanem 
Vanier a Rafaelem lub Filipem było takiej natury. 

Film pokazuje wzruszające archiwalne obrazy, 
fotografie lub filmy video, gdzie widzimy Jeana 
Vanier – o kilka lat młodszego – który przekazuje 
z mocą swoje poglądy o wartości, o wielkości 
i o pięknie tych, którzy przychodzą, aby nas uwol-
nić od pokusy wszechmocy. Wszyscy mamy 
w sobie pragnienie bycia sprawnym, lepszym niż 
sąsiad, chcemy większych sukcesów. Jean Vanier 
piętnuje to jako terroryzm normalności, którego 
logiczną konsekwencją jest wykluczenie tych, któ-
rzy nie mogą wziąć udziału w takim wyścigu. 

 
 Film o Jeanie Vanier 

S r n  łoś  

Frédérique Bedos 
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Sekwencje dialogów z Jeanem Vanier, w których 
przekazuje on ponownie świadectwo swojego 
życia i pochwałę słabości, Frédérique Bedos łączy 
z reportażami nagrywanymi w trzech znaczących 
miejscach związanych z L’Arche: w Trosly-Breuil, 
w Betlejem i w Kalkucie. Widzimy tam świadec-
twa przyjmowanych osób promieniujących rado-
ścią oraz asystentów, z których wszyscy mówią 
to, co dobrze wiemy w L’Arche czy w Wierze i 
Świetle: przyszedłem, aby pomagać, ale stwier-
dzam, że otrzymuję dużo więcej od tego, co mo-
gę ofiarować. Asystenci uczą się także, aby ufać 
tym, którym towarzyszą, aby starannie weryfiko-
wać, czy to, co oni chcą zaproponować, jest 
zgodne z oczekiwaniami innych. Osoby z niepeł-
nosprawnością intelektualną mówią o tym wy-
raźnie: ja myślę tak jak ty, ale inaczej. 

W ostatniej części filmu Jean Vanier zwierza się 
nam ze swojego życia osoby 90-letniej. Jemu też 
zdarzają się sytuacje słabości i ułomności. Wyda-
je się jednak, że jest on gotowy na to wielkie spo-
tkanie, które on sam określa jako bardzo bliskie: 
to jest tylko zasłona, która nas oddziela i ta zasło-
na jest bardzo cienka. Widzimy, jak Jean Vanier 
idzie przez las i pomału się oddala… Taka scena 
jest przywołana w książce, którą napisał razem z 
François-Xavier Maigre „Un cri se fait enten-
dre” („Płacz, który można usłyszeć”) , w ostatnim 
rozdziale, Na końcu drogi … oczekiwanie, obietni-
ca, która kończy się modlitwą, a jej ostatnie sło-
wa brzmią: „przybądź, Panie Jezu, przybądź!” 
Film potwierdza to, co możemy odczytać w  tej 
książce: Jean Vanier ma nam jeszcze wiele rzeczy 
do powiedzenia i chce nam powierzyć swój du-
chowy testament! Zobaczcie wszyscy ten film, 
jego bohater ma wam coś ważnego do powie-
dzenia! 

W czasie jednej ze scen filmu mieliśmy przyjem-
ność rozpoznania Loïca Proffit, mieszkańca L’Ar-
che w Trosly, który wraz ze swym bratem Thad-
dée oraz rodzicami Gérardem i Camille, był przy 
powstawaniu wspólnoty Wiara i Światło. 

Niech żyje L’Arche! Niech żyje Wiara i Światło! 
Dziękujemy, Jean. Bogu niech będą dzięki! 

Gdc 

 
Film wejdzie na ekrany kin we Francji 9 stycznia 
2019 roku. 
Informacja dla wszystkich krajów frankofońskich: 
każda osoba czy organizacja, która chciałaby 

wprowadzić film do kina w swoim mieście, otrzy-
mać broszury, ulotki czy plakaty dotyczące filmu, a 
nawet włączyć się do debaty na temat filmu, mo-
że skontaktować się z dystrybutorem, którym jest 
Jupiter Films, na stronie internetowej: Jupiter-
Films.com.  

Strona oficjalna filmu: h ps://www.jupiter -
films.com/film-jean-vanier-le-sacrementde-la-
tendresse-96.php 
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T n  ę n rod  
 
• 6 grudnia: spotkanie prowincji „Mountains and Valleys without Fron ers” („Góry i Doliny bez 

Granic”) Bulle, Szwajcaria 
• 7-9 grudnia: rekolekcje adwentowe dla wspólnot prowincji „Polska Północna”, Szczecin 
• 7-12 grudnia: spotkanie prowincji „Rainbow” („Tęcza”) (Madagaskar, Mauri us, Reunion, 

Seszele), Saline, Reunion 
• 8-9 grudnia: rekolekcje adwentowe dla wspólnot prowincji „Polska Południowa,” Kraków 
• 31 grudnia: Sylwester, kościół Saint Severin (św. Seweryna), Paryż, Francja 
• 9-13 stycznia: spotkanie Rady Prowincji „Heart of America and Caribbean”(“Serce Ameryki i 

Karaibów”), Saint-Domingue, Republika Dominikany 
• 12 stycznia: spotkanie koordynatorów 9 francuskich prowincji, Paryż, Francja 
• 18-20 stycznia: spotkanie Rady Prowincji „Auroras Boreales” („Zorza Polarna”) (Dania, Estonia, 

Norwegia, Szwecja), As, Norwegia 
• 18-20 stycznia: spotkanie Rady Prowincji „Colours of Asia” („Kolory Azji”) (Malezja, Pakistan, 

Filipiny, Singapur), Mun nlupa City, Filipiny 
• 19-20 stycznia: sesja formacyjna dla koordynatorów i wicekoordynatorów francuskich prowincji: 

Szwajcaria i Belgia, Issy les Moulineaux, Francja  
• 24-27 stycznia: obóz wakacyjny dla wspólnot prowincji „Bridge of Friendship” („Most Przyjaźni”) 

(Argentyna, Południowa Brazylia, Paragwaj), Cordeiropolis, Brazylia 
• 25-27 stycznia: spotkanie Rady Prowincji „Ireland” („Irlandia”) 
• 26-27 stycznia: spotkanie Rady Prowincji „Bridge of Friendship” („Most Przyjaźni”), Cordeiropolis, 

Brazylia 
• 1-3 lutego: sesja formacyjna dla Zespołu Koordynującego z Meksyku Południowego "Our Lady of 

Guadalupe" („Matka Boża z Guadalupe”), Tabasco, Meksyk 
• 2 lutego: Święto Światła w prowincji „Polska Południowa”, Jaworzno 
• 2 lutego: Święto Światła w prowincji „France Centre”,  („Środkowa Francja”) 
• 2 lutego: Święto Światła w prowincji „ Jesus, Light of the Andes” („Jezus, Światło Andów”) (Peru, 

Chile, Kolumbia, Ekwador) 
• 3 lutego: Święto Światła w prowincji „Canada East” („Kanada-Wschód”), Jolie e 
• 9 lutego: spotkanie Rady Prowincji i Zgromadzenie Ogólne Prowincji („France Centre”) 

(„Środkowa Francja”), Tours 
• 22-24 lutego: rada czterech prowincji Polski i sesja formacyjna, Kasparus 

 

A na święta Bożego Narodzenia… PREZENT! 
 

Ta książka służy nie tylko do czytania, ale także skłania nas o refleksji. Staje się ona efektywnym 
narzędziem w odkrywaniu i rozpowszechnianiu naszego przesłania radości oraz pomaga nam wzra-
stać. Mam nadzieję, że szybko zostanie przetłumaczona na wiele języków! Ważne, że w serach ma-
my to, co zainspirowało naszych założycieli, że idziemy naprzód pełni energii, którą oni nam przeka-
zali oraz że wykazujemy się tą samą determinacją, by Wiara i Światło wzrastała na całym świecie. 
Krótko mówiąc: powinniśmy być wdzięczni za to, co nasi założyciele pozostawili nam w spadku! 

Dziękuję Bogu za wszystko, co uczynili oni dla Wiary i Światła. Dzięki tej książce staniemy się niestru-
dzonymi, odważnymi i pełnymi entuzjazmu posłannikami, którzy sprawią, iż osoby niepełnosprawne 
umysłowo będą w pełni rozpoznawane jako ukochane Dzieci Boga! 

h ps://www.westbowpress.com/Bookstore/BookSearchResults.aspx?Search=never% 20again%
20alone 
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Album rodzinny 

Nowe wspólnoty 

• „Ray of love” („Promień miło-
ści”) w Grumo Nevano we Wło-
szech 
• W Niemczech, w Bombers 
rozwija się nowa wspólnota 
• „Holy Family” („Święta Rodzi-
na”) w Rio de Janeiro w Brazylii 
• Uznanie wspólnoty „St John 
the Bap st and St Yves” („Św. 

Nowi wicekoordynatorzy  
międzynarodowi 

Po spotkaniu międzynarodowym, 
które odbyło się w lipcu, skład 
zespołu koordynującego uległ 
zmianie. 
• Urszula Czyrnecka (Polska) 
zastąpiła Joannę Koczot, która 
zakończyła swoją kadencję. Będzie 
towarzyszyć czterem prowincjom 
Polski. 
• Marie France Viole e 
(Mauri us) będzie towarzyszyć 
prowincjom Rainbow (Tęcza), Ca-
pricorn Africa (Zwrotnik Kozioroż-
ca), Afryki Wschodniej oraz pań-
stwom Afryki Zachodniej. Zastę-
puje Judexa, który został wybrany 
na wiceprezydenta. 
• Elvira Gomero (Peru) zastępu-
je Marię Silvię (wybraną na za-
stępcę koordynatora międzynaro-
dowego). Będzie ona towarzyszyć 
prowincjom Ameryki Środkowej 
oraz Południowej. 
• Angela Grassi zastąpi Lucię 
Casella, która towarzyszyła pro-
wincjom we Włoszech. 

Wszystkim byłym i obecnym koor-
dynatorom dziękujemy z całego 
serca i życzymy wspaniałych owo-
ców podczas pełnienia nowych 
odpowiedzialności. 

Jan Chrzciciel i św. Iwo”) we Flo-
rianopolis w Brazylii 
• Podział wspólnoty „St Régis”, 
która dała życie „ND d'Ay”, nowej 
wspólnocie w Anonay, we Francji 
• Nowa wspólnota w Południo-
wej Afryce 
 
 

Marcellin Ramanarivo  
i Lea Angelina  

Razanasolofovoahanginirina 

Oboje zostali wybrani na wiceko-
ordynatorów prowincji na Mada-
gaskarze. Witamy na pokładzie! 
Ogromne podziękowania składa-
my Adeline Razafinirina i Madele-
ine Rovaoariso, które wcześniej 
pełniły tę funkcję. 
 
 

Angela 

Urszula 

Marie-France 

Elvira 
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Młodzi z Guardamar 

Dwie młode osoby, obecne na 
Międzynarodowym Spotkaniu 
Młodych w Hiszpanii, zostały wy-
brane na wicekoordynatorów 
prowincji w swoich krajach. Isabel 
Nunes Aidar dla Brazylii, a Petra 
Klaskova dla Czech. Gratulujemy 
i dziękujemy! 

 
Wiadomość z Kamerunu 

Ernes ne Rachel Edim w lipcu 
wzięła udział w spotkaniu między-
narodowym w Libanie. Wyjechała 
stamtąd z głęboką wiaroświetlaną 
pasją oraz z niesamowitym zapa-
łem! Oto co napisała z Kamerunu: 
Od mojego powrotu z Libanu 
wszystko w moim życiu się zmieni-
ło; od tamtego czasu bardzo wy-
raźnie czuję ducha Wiary i Światła 
w moim sercu. Bardzo poruszyły 

Petra 

Isabel 

Thérèse Mukandaliyo 

Z przykrością zawiadamiam 
o śmierci Thérèse Mukandaliyo, 
która zmarła 20 października 
2018 roku w nocy. Pani Therese 
była założycielką Wiary i Światła 
w Rwandzie w 1989 roku. 
Thérèse była koordynatorem do 
momentu założenia ośrodka dla 
dzieci z niepełnosprawnością 
w zachodniej części kraju w 2009 
roku. Była koordynatorem wspól-
noty i członkiem zespołu roze-
znającego. Niech spoczywa 
w pokoju wiecznym. 

G  M  

Koordynator prowincji 

 

 

mnie wykluczenie i krzywda, ja-
kiej doświadczają osoby z niepeł-
nosprawnością. Miesiąc temu, 
przy wsparciu siostry Anny Marii, 
proboszcza i wikariusza (nasz 
kapelan) założyłam wspólnotę. 
Nazwałam ją „Święty Charbel”, 
ze względu na łaskę, o którą pro-
siłam w Libanie, kiedy stałam 
pełna uwielbienia naprzeciw reli-
kwi tego świętego. Działamy 
przy parafii Zesłania Ducha Świę-
tego w Douala. Jest ona bardzo 
dobrze prowadzona przez fran-
ciszkanów od Niepokalanej. 
Dzięki łasce Bożej wkrótce bę-
dziemy mieć dwie nowe wspól-
noty przy dwóch kaplicach 
w pobliżu. Pracuję nad tym 
z kapelanem. Próbujemy kroczyć 
po śladach słoni, jakimi wy dla 
nas jesteście. Staram się być jak 
wy. Dzisiaj Wiara i Światło jest 
moim priorytetem. Spotykamy 
się co dwa tygodnie. Ostatnim 
razem było nas około dwadzieś-
cioro, w tym sześcioro dzieci 
z niepełnosprawnością, trzy ma-
my i wiele innych małych dzieci. 
Bardzo za wami tęsknię. 

Z miłością 
E  

Ernestine 

Thérèse 
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Matylda i Józef oczekiwali narodzin małego bra-
ciszka z radością. Damian urodził się, ale był źró-
dłem zmartwienia. Wyjaśniliśmy Matyldzie i Józe-
fowi, że jest bardzo wrażliwy i niezupełnie taki jak 
inne niemowlęta. Gdy tylko przybył do domu, 
Józef zapytał, czy może go wziąć na ręce, a Matyl-
da uklękła i bardzo delikatnie dotykając jego gło-
wy powiedziała: Bądź ostrożny, w środku ktoś 
jest. Potem dodała: To prawda, co nie, Damian? 
Co Matylda czuje stojąc przy tym dziecku, które 
jest tak niepełnosprawne? Bez wątpienia wyczu-
wa tajemnicę jego bytu, że to ktoś wyjątkowy, 
ten jeden jedyny. Okazuje mu swój szacunek. Wy-
raża swoją miłość: Józef musi być ostrożny. Trzy-
ma w rękach skarb. W końcu Matylda odważa się 
wypowiedzieć słowo do malucha. Za tą naznaczo-
ną twarzą jest osoba. Ktoś, kto czuje, kto rozu-
mie, kto może odpowiedzieć miłością, jeśli dosta-
je miłość. 

To, co Matylda odgaduje, z większym trudem od-
czuwamy my, dorośli, którzy jesteśmy bystrzy, 
wykształceni i skuteczni. Tak, zatrzymujemy się 
zaledwie na powierzchni tych, których spotyka-
my! Bardzo często tylko przelotnie rzucamy na 
nich okiem. Czy ta drobna sprzedawczyni była 
powolna, niezbyt mądra i miała zamiar obsłużyć 
nas z opóźnieniem? Ten niewysoki pijany włóczę-
ga, żebrzący w przejściu podziemnym i wykrzyku-
jący swoje nieszczęścia, przeraził nas. Nie widzie-
liśmy rozpaczy naszego małomównego nastolat-
ka. Nie zauważaliśmy jego osoby w środku. A ilu 
osób w ogóle nie widzieliśmy! Bogacz nawet nie 
zauważył obecności Łazarza przed swoimi drzwia-
mi... 

Każda osoba jest tajemnicą, tym bardziej, gdy 
jest dziwna, dziwaczna, tak różna od nas. Tylko 
wytrenowanie serca może pozwolić nam dołą-
czyć do tej osoby, wejść w zażyłą komunię, do 
której wszyscy dążymy. Niech Maryja pomaga 
nam odkryć najgłębszą istotę ukrytą pod pozora-
mi, czasami tak ubogą! Maryja, o której Bernade-

a mówiła: „Spojrzała na mnie jak na osobę”. 
_____________________________ 

„Ombers et Lumière”/ „Cienie i Światło”, wydanie specjalne 
2006 

Lis  M -H  
 

 
 
 
 

Bądź ostrożny! 

W środku ktoś jest  


