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WprowadzenieWprowadzenie
Raul Isquierdo, koordynator międzynarodowy

Najpierw chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić każdego z was, drodzy bracia 
i siostry ze wspólnot Wiary i Światła na całym świecie. 

Oddajemy do waszych rąk Drogowskazy na lata 2020–2021. Jest to publikacja, 
która proponuje kilka nowości i różni się nieco od Drogowskazów z lat ubieg
łych. Tym razem Drogowskazy przygotowała cała międzynarodowa ekipa ko
ordynująca. Każdy z dwunastu miesięcy został przygotowany przez jednego 
z wicekoordynatorów międzynarodowych. Dzięki temu możemy zakosztować 
różnorodności kulturowej dwunastu wicekoordynatorów międzynarodowych, 
która oczywiście odzwierciedla odrębność kulturową całej ogólnoświatowej ro
dziny Wiary i Światła. Dodatkowy smaczek tym Drogowskazom nadaje wejście 
w rok 2021, w którym będziemy obchodzić nasze pięćdziesiąte urodziny jako 
ruchu – międzynarodowej, mającej wspólną misję rodziny. 

Nasze małe wspólnoty, złożone z osób o wielkim sercu, istnieją już pięćdziesiąt 
lat! To jest naprawdę powód do świętowania, opowiadania innym o nas i dzię
kowania Bogu za skarb, który włożył w nasze ręce! Wiele prowincji już teraz 
przygotowuje różne wydarzenia dla uczczenia tych pięćdziesiąte urodziny. Go
rąco zachęcamy was, waszą wspólnotę, podstawową cząstkę Wiary i Światła, do 
zastanowienia się nad sposobem, w jaki będziecie obchodzić tę rocznicę. Dlatego 
postanowiliśmy, że tym razem Drogowskazy będą skoncentrowane na podsta
wowych aspektach, wymiarach i tematach związanych z życiem wspólnoty, do 
których powinniśmy od czasu do czasu powracać. 

Zachęcamy was do korzystania z Drogowskazów z kreatywną wolnością. Nie jest 
to dokument do dosłownego stosowania, ale do przystosowania i konkretyzowa
nia w każdej wspólnocie – zgodnie z jej religią, kulturą, z jej własną historią i sty
lem bycia. Jest to wasza rola. Roczny kalendarz nie jest taki sam dla wszystkich, 
bo różne są w różnych krajach i wyznaniach kalendarze liturgiczne. Na końcu 
znajdziecie rozważanie o Wielkanocy i o Zesłaniu Ducha Świętego. Niech każdy 
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wykorzysta je jak najlepiej potrafi. Jest to też publikacja tworząca więzi między 
nami, przypominająca nam, że stanowimy jedną rodzinę na całym świecie. 

Inną nowością jest format, w jakim ukazują się Drogowskazy. Sekretariat mię
dzynarodowy nie będzie ich drukował. Drogowskazy będą wysyłane emailem 
i publikowane na stronie internetowej międzynarodowej Wiary i Światła i na 
face booku. Są dwa powody tej decyzji: pierwszy, aby uczynić Drogowskazy zgod
nymi z polityką zrównoważonego rozwoju i respektem dla środowiska; drugi, 
zaoszczędzenie czasu i pieniędzy w Wierze i Świetle. Każda wspólnota może 
pobrać Drogowskazy i spożytkować je tak, jak wydaje się jej najlepiej. Wyjątek 
będą stanowić niektóre kraje Afryki*, które mają bardzo trudny dostęp do no
woczesnych technologii. 

Jak wiecie, każdy projekt wymaga pracy, czasu i oddania, dlatego pragnę po
dziękować dwunastu wicekoordynatorom międzynarodowym za ich pracę nad 
tymi wyjątkowymi Drogowskazami. Rysunki zostały wykonane przez Amgada 
(wicekoordynatora międzynarodowego dla Egiptu i Libanu). Teksty z Aneksu 
o  Wielkanocy i o Zesłaniu Ducha Świętego zostały przygotowane przez naszego 
kapelana międzynarodowego, Don Marco z Włoch. Pragnę też oczywiście podzię
kować sekretariatowi międzynarodowemu za koordynację prac nad Drogowska
zami. Bez nich ten projekt, jak i wiele innych, byłby niemożliwy do wykonania. 

Niech te Drogowskazy pomagają wam wzrastać i zgłębiać istotę naszych pięć
dziesiątych urodzin, a także zakorzeniać się coraz bardziej w sercu Ewangelii 
Jezusa Chrystusa poprzez dawanie wiarygodnego świadectwa miłości, jaką Bóg 
obdarza wszystkich ludzki, a w szczególności tych najmniejszych i najsłabszych.

* Także wspólnoty w Polsce jeszcze w tym roku otrzymają wersję drukowaną (przyp. wyd.).
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II

Powołanie Wiary i Światła

Powołałeś nas,  Powołałeś nas,  
byśmy szli za Tobąbyśmy szli za Tobą
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Słowo miesiącaSłowo miesiąca

C odziennie ktoś woła nas po imieniu. Czy odpowiadamy na to wołanie 
z radością, z gniewem czy z lękiem? Bóg woła nas każdego dnia także 
przez piękno otaczającej nas natury, a nawet poprzez życiowe wyzwania. 

Wołanie Boga zaprasza nas do relacji. W Wierze i Świetle Bóg zaprasza nas do 
relacji z osobami z upośledzeniem umysłowym. One nam towarzyszą. Czy nasze 
spojrzenie na upośledzenie nie jest mieszaniną lęku, obawy, zmieszania, smut
ku, przerażenia, chęci dyskryminacji? Życie tych osób jest przejrzyste i proste, 
bezpretensjonalne. Każdy z nas jest w jakiś sposób zraniony, a one pokrzepiają 
nas i uzdrawiają. Czy jesteśmy otwarci na wołanie o stworzenie więzi przyjaźni?

Teksty źródłowe

Powołanie Wiary i Światła: Karta I.

Ci, których Bóg powołuje: 1 Kor 1, 18–31

Cudowny połów: Łk 5, 2–11.

Przywitanie i spotkanie

Po przyjściu każdy otrzymuje kartkę z wypisanym swoim imieniem. Osoba 
witająca mówi: (Imię), zostałeś wezwany po imieniu, aby być członkiem (nazwa 
wspólnoty). Osoba wezwana po imieniu bierze kartkę i przyczepia ją do sztandaru 
wspólnoty. Wszyscy śpiewają: Allelu, allelu, alleluja (3 razy) alleluja, alleluja.

Dzielenie

 � Wszyscy razem

Proponujemy wam obejrzenie teledysku na youTube: „Odtąd ludzi będziesz 
łowił”: www.youtube.com/watch?v=bimspwtx4OI, a potem zaśpiewajmy 
z gestami: „Chcę iść u boku mego Pana”. 

Możemy przedstawić Ewangelię wg św. Łukasza (5, 2–11).

https://www.youtube.com/watch?v=bimspwtx4OI
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 � W małych grupach

 • Jak zostaliśmy powołani do Wiary i Światła? 

 • Piotr, świetny rybak, był zmęczony i sceptyczny wobec prośby Jezusa, aby 
zarzucić sieci. Wiedział, że złowienie ryb o tej godzinie jest niemożliwe. 
Jednak posłuchał Jezusa i złowił ich bardzo wiele. Czy otrzymaliśmy w Wie
rze i Świetle w obfitości coś, czego nigdy nawet nie wyobrażaliśmy sobie, że 
możemy otrzymać? 

 • Czy może tak jak w przypadku Piotra nasze wątpliwości i zmęczenie przemie
niły się w obfitą radość i odnowioną wizję? Osoby najsłabsze i najwrażliwsze   – 
z upośledzeniem umysłowym – nie wątpią. Przeżywają Ewangelię ze swoją 
wyjątkową inteligencją i zdolnością niesienia radości.

Warsztaty artystyczne

Robimy łódki z papieru (origami), które mogą być wykorzystane na modlitwie 
(zob. str. 54). Umieszczamy w nich świeczki (tealighty) na znak tego, że Jezus 
jest z nami na łodzi, i że przemienia nasze życie, gdy odpowiadamy „tak” na Jego 
zaproszenie do spotykania się we wspólnotach Wiary i Światła.

Modlitwa
Dziękujemy Ci, Boże, że Piotr, Jakub i Jan nauczyli się łowić ryby, aby nakarmić 
ludzi. Pomóż nam dzielić się miłością wokół nas, tak jak robią to nasi przyja-
ciele z upośledzeniem.
Dziękujemy Ci, Boże. Ty troszczysz się o nas. Spraw, abyśmy z Jezusem mogli 
dzielić Twoją miłość. 

Koordynator zaprasza każdego, by podszedł, i podaje mu przesłanie z tymi 
słowami: (Imię), zostałeś wezwany po imieniu. Idź głosić dobrą nowinę o Wierze 
i Świetle.

 � Modlitwa ubogiego

Panie Jezu, dziękuję Ci, że mnie powołałeś, kocham Cię.
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Świętowanie

Gra dongdaemun (tradycyjna gra koreańska)

Dwie osoby stają naprzeciw siebie i trzymając się za podniesione ręce, przed
stawiają „bramę” do wspólnoty. Śpiewając prostą, znaną wszystkim piosenkę, 
wszyscy po kolei przechodzą przez tę bramę. Jeżeli grupa jest duża, tworzymy 
kilka bram. Dwie osoby stojące naprzeciw siebie mogą opuścić ręce i złapać 
przechodzącą osobę, zwłaszcza gdy jest to ktoś nowy we wspólnocie. Schwytana 
osoba zajmuje miejsce jednej z osób tworzących bramę Wiary i Światła.
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Wspólnota spotkania

Panie, przyszedłeś,  Panie, przyszedłeś,  
aby objawić nam Twojego aby objawić nam Twojego 

Ojca, naszego OjcaOjca, naszego Ojca
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Słowo miesiąca Słowo miesiąca 

I kona to okno na niebo, na wieczność. Stojąc przed nią jesteśmy w Bożej 
obecności. Ten obraz niesie w sobie nie tylko dużo informacji, ale też pozwala 
nam uczestniczyć w pięknej tajemnicy, której do końca nie rozumiemy.

Ta ikona przypomina nam, że kiedyś do Abrahama i Sary przyszło trzech aniołów, 
przez których mówił Bóg. Dlatego Abraham mówił do nich, jakby zwracał się 
do jednego Boga. To było piękne spotkanie, Abraham był bardzo gościnny. Pan 
Bóg bardzo kochał Abrahama, lubił z nim rozmawiać, przyjął od niego posiłek. 
A Abraham również przyjął od Boga dar: silną wiarę, błogosławieństwo i obiet-
nicę potomstwa.

Przede wszystkim jednak ta ikona przedstawia Boga Ojca, Syna Bożego – Jezusa 
Chrystusa i Ducha Świętego, czyli Trójcę Świętą – najpiękniejszą i najdoskonalszą 
wspólnotę. Jednego Boga w trzech osobach. Ponieważ na znak jedności w boskiej 
naturze postacie mają takie same twarze, dla odróżnienia autor umieścił za nimi 
ważne symbole: za Bogiem Ojcem – nasz wspólny dom w niebie, za Synem Bożym 
drzewo życia, które przypomina drzewo Krzyża, za Duchem Świętym – skałę, bo 
on utwierdza naszą wiarę.

Trzy osoby skłaniają się ku sobie, wyrażają sobie nawzajem miłość, szacunek. 
Ojciec patrzy na Syna, Syn na Ojca. Ojciec z miłości do nas posyła nam swojego 
Syna, Syn Boży – Jezus Chrystus na to się zgadza, bo nas również kocha. Wydaje 
się, że rozmawiają ze sobą, że słychać najpiękniejsze zdanie z Biblii: „Tak Bóg umi-
łował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał”. Duch Święty patrzy na kielich 
na ołtarzu. Jest to ofiara Baranka – Syna Bożego, który umarł i zmartwychwstał 
dla naszego zbawienia. To Duch Święty sprawia, że zwykły chleb staje się Ciałem, 
a wino Krwią Jezusa Chrystusa. Bóg chce zostać z człowiekiem na zawsze. To 
może się stać dzięki Eucharystii. 

Wspólnota Osób Boskich wpisana jest w koło – doskonała jedność. Ale jest to 
również wspólnota otwarta. My przyjmujemy Boga w Komunii świętej i On nas 
przyjmuje.

Dzięki temu, że Bóg stał się człowiekiem – Jezusem Chrystusem, możemy być 
dziećmi Bożymi. Duch Święty nam w tym pomaga, abyśmy do Boga mówili 
„Abba – Tatusiu!” Jako Jego dzieci otrzymujemy zadanie. Eucharystia daje nam 
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moc, abyśmy byli podobni do Trójcy Świętej, kiedy tworzymy wspólnotę spot-
kania: mówimy do siebie, słuchamy, poznajemy się, dzielimy. Jesteśmy dla siebie 
darem i siebie nawzajem przyjmujemy.

Teksty źródłowe

Wspólnota spotkania: Karta I, 1.

Wspólnota, tak jak ikona, jest znakiem Bożej miłości. Poznajemy Boga w służbie 
i łamaniu chleba: Łk 24, 28–31.

Bóg odwiedza Abrahama i Sarę: Rdz 18, 1–6.

Przywitanie i spotkanie

Osoby, które przychodzą jako pierwsze, chwytają się za podniesione w górę ręce 
i tworzą „dom”. Śpiewają każdemu nowoprzychodzącemu np. Bądź pozdrowiony 
gościu nasz..., Bienvenido, bienvenido a nuestra casa...

Kto został przywitany, sam tworzy „dom” z inną parą i wita kolejnych przycho-
dzących.

Dzielenie

 � Wszyscy razem

W pantomimie przedstawiamy scenę z Księgi Rodzaju (Rdz 18, 1–16). Bóg 
postanawia udać się w odwiedziny do Abrahama i jego żony Sary. W ich 
domu zjawiają się trzej aniołowie. Zostają podjęci z ogromną gościnnością, 
Sara przygotowuje podpłomyki, Abraham podaje pieczeń. Goście postana-
wiają się odwdzięczyć i przepowiadają, że za rok o tej porze gospodarze będą 
mieć dziecko. Oboje są w podeszłym wieku i Sara, słysząc to, śmieje się. Bóg 
pyta Abrahama, czemu jego żona nie wierzy w obietnicę i się z niej śmieje. 
Przestraszona kobieta wypiera się tego. Goście odchodzą w stronę Sodomy, 
towarzyszy im Abraham.

Dekoracją do sceny może być symboliczny dom, drzewo i skała (góra). Na za-
kończenie scenki można ustawić ikonę Trójcy Świętej w kąciku modlitewnym.
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 � W małych grupach – rodzice i przyjaciele
 • Czy zdarzyło mi się zwątpić w Bożą obietnicę? Kiedy? Jakie znalazło to roz-

wiązanie?
 • Czy znajduję Boga we wspólnocie? W jaki sposób?
 • Czego potrzebujemy, aby wspólnota była miejscem spotkania, poznawania 

i dzielenia się? Czy coś możemy zmienić?

 � W małych grupach – osoby z upośledzeniem i przyjaciele
 • Czy lubię przychodzić na spotkania wspólnoty? Dlaczego?
 • O czym chciałbym rozmawiać na spotkaniach wspólnoty?
 • Co zrobić, żeby nowe osoby czuły się we wspólnocie dobrze i chciały w niej 

zostać?

Warsztaty artystyczne

 � Drzewo

W kąciku pokoju przygotujemy drzewo (por. str. 56) bądź wykorzystujemy 
pelerynę lub parasol... Abraham powiedział do swoich gości: odpocznijcie pod 
drzewem (Rdz 18, 4). Wspólnota jest jak drzewo, którego gałęzie i liście dają nam 
odpoczynek. Każdy z członków wspólnoty dostaje szablon liścia (wzór str. 56). 
Każdy dekoruje liść w dowolny sposób (najprostszy sposób to pomalowanie 
kredkami), pisze na nim swoje imię i zawiesza na drzewie. Można zrobić zdjęcia 
członków wspólnoty odpoczywających pod drzewem!

Modlitwa

Przy odczytywaniu modlitwy możemy użyć przygotowanych przed spotkaniem 
ilustracji, symboli....

Bądź pochwalony, Panie nasz i Boże, za to, że nadajesz kierunek naszym kro-
kom. Niech Twoje błogosławieństwo towarzyszy nam w naszych powrotach do 
domu oraz wtedy, kiedy z niego wychodzimy.
Ty, który otaczasz nas swoją opieką od chwili narodzin aż do śmierci, pobło-
gosław drzwi naszego domu na czas tej ziemskiej wędrówki.
Za każdym razem, kiedy będziemy przekraczać ich próg, pragniemy czuć się 
zaproszeni do jeszcze większej bliskości z Tobą, by odkrywać tę niepojętą mi-
łość, jaką masz ku nam.
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Ty jesteś bramą do Królestwa Niebieskiego, przez Ciebie podążamy do życia 
wiecznego. Ty nas wiedziesz do wiekuistego pokoju, Ty jesteś naszą Drogą 
i Życiem.
Skrusz, błagamy, więzy naszych grzechów i otwórz przed nami bramy zbawie-
nia. Panie, strzeż nas, kiedy opuszczamy nasz dom i kiedy do niego powracamy.
Pozwól nam służyć gościną wszystkim tym, którzy wstępują w nasze progi. 
Niech biedni i głodni znajdą tutaj wytchnienie i ulgę. W swym miłosierdziu 
kieruj ku Tobie nasze kroki i doprowadź nas do Niebieskiej Ojczyzny. Ty, który 
żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

(źródło: alateia.org)

 � Modlitwa ubogiego

Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że wciąż jesteś z nami we wspólnocie.

Świętowanie

 � Zabawa: Budujemy dom

Chodzimy lub biegamy po sali. Na hasło: Budujemy dom! - zatrzymujemy się 
i przekładamy dłonie (skierowane wewnętrzną stroną do podłogi) naprze-
miennie, jedna ponad drugą, coraz wyżej, jakbyśmy budowali dom. Następnie 
prowadzący wypowiada hasło: Budujemy dach! – wówczas każdy łączy swoje 
dłonie nad głową tworząc trójkąt. Znowu biegamy po sali i na hasło: Otwieramy 
okna! – zatrzymujemy się, krzyżujemy ręce na ramionach i za chwilę szeroko je 
otwieramy. Znów biegamy, na hasło: Zapalamy światła w domu! – unosimy ręce 
do góry i poruszamy dłońmi, jakbyśmy chcieli wkręcać żarówkę. I kolejne hasło: 
Robimy stół! - wtedy wszyscy tworzymy okrąg i kierujemy ręce do środka okręgu 
tak, aby dłonie wszystkich osób się stykały, tworząc jakby blat okrągłego stołu.

Zabawę powtarzamy kilkakrotnie.

(inspiracja: flipbook.nowaera.pl)
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Wspólnota świętowania

Dzielimy się radościami Dzielimy się radościami 
i nadziejąi nadzieją
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Słowo miesiącaSłowo miesiąca

Ś więto to czas szczególny, różny od codziennego życia. Znamy jego datę 
i przygotowujemy się do niego. Na przykład znamy datę Bożego Narodze
nia, Wielkanocy, naszych urodzin czy spotkania wspólnoty i chcemy się 

do tych wydarzeń przygotować, jest to dla nas bardzo ważne. Każdy ma coś do 
zrobienia. Każdy ma swój własny rytuał przygotowania się do święta. Jeden będzie 
sprzątał w domu, drugi upiecze ciasto i przygotuje świąteczny posiłek, ktoś inny 
wybierze muzykę dla gości, jeszcze inny kupi sobie nowe ubranie, żeby ładnie 
wyglądać. Przed świętem potrzebny jest czas na przygotowanie i na oczekiwanie. 
Gdy nastaje ten dzień, bardzo pragniemy stworzyć szczególną atmosferę rado
ści i dobrego humoru, aby dobrze zapamiętać to święto. Radość też może być 
przeżywana różnie: gdy coś podziwiamy, możemy doświadczać pokoju i radości 
w kontemplacji albo może nas ogarniać radość z tego, czym żyjemy. Możemy 
cieszyć się, jedząc ciasto, które wydaje się być upieczone specjalnie dla nas. Może 
nas przepełniać słodkie uczucie, gdy tańczymy przy naszej ulubionej muzyce. 
Radość jest szczególną chwilą, której każdy doświadcza na swój własny sposób. 
Bardzo ważne jest dzielenie się naszą radością. Radość przychodzi wraz z czymś 
niezwykłym, tym jest bogatsza, gdy się nią umiemy podzielić.

Narodzenie Jezusa przeżywamy z pasterzami, którzy przyjmują Go i kontemplu
ją. Nasze urodziny przeżywamy z rodzicami, przyjaciółmi, wspólnotą. Radością 
kontemplacji jest nieustanna obecność Boga w naszych sercach. Jak dobrze by 
było, żeby zawsze był tak bliski.

Teksty źródłowe

Wspólnota świętowania: Karta I, 2.

I Bóg powiedział, że to było dobre: Rdz 1, 11–12.

Chwała Bogu na wysokościach: Łk 2, 10–18.

Przywitanie i spotkanie

Ekipa może przynieść rodzynki, orzeszki albo cukierki i powitać każdego tymi 
słowami: (Imię), tak bardzo się cieszę, że cię widzę, że aż podskakuję z radości, 
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uśmiecham się, tańczę, klaszczę w ręce. Każdy będzie mógł napisać swoje imię na 
tablicy i narysować coś, co wyrazi uczucie jego radości z przyjścia na spotkanie. 

Dzielenie w małych grupach

Dziś zachęcamy każdego do przeżywania radości, jaką Bóg nam daje za pośred
nictwem smaku. 

Kilka małych wskazówek:
 • Potrzebujemy tylu rodzynek, ilu jest członków wspólnoty.
 • Musimy mieć czyste ręce.

Postaramy się wszystko zrobić w ciszy i bez pośpiechu. Siedzimy wygodnie. Ani
mator kładzie rodzynkę na ręku każdego z nas. Patrzymy na nią. Jaki ma kolor? 
Fioletowy, żółty, złoty? Jaki jest jej kształt? Czy jest pomarszczona? Jak pachnie? 
Potem powoli wkładamy ją do ust. Nie spieszmy się! Spróbujmy powoli zbadać 
rodzynkę językiem i poczujmy jej smak. Żujmy ją i połknijmy. Ćwiczenie to jest 
dość trudne, bo chcemy jeść szybko. Jednak jeśli będziemy degustować rodzynki 
nie spiesząc się, odkryjemy, jak wspaniale zostało stworzone nasze ciało. Odkry
jemy całą przyjemność smakowania. 
 • Jak przeżyłem to doświadczenie? Co się udało, a co nie?
 • Jaki smak lubię najbardziej? 
 • Za jaki smak chciałbym najbardziej podziękować Bogu?

Warsztaty artystyczne

Wycinamy i przyklejamy kostki, którymi posłużymy się podczas świętowania 
(zob. str. 56).

Świętowanie

Kostki mają różne znaczenie. Można proponować kilka zabaw. Na przykład jeśli 
lubimy wymyślać i opowiadać różne historie możemy rzucić kostki z cyframi. 
Jeżeli będzie to pięć, nasza historia zacznie się od pięciu słów. Następny uczestnik 
zabawy rzuca kostkę i kontynuuje opowiadanie. Możemy także wybrać jedną lub 
dwie kostki z obrazkami i opowiedzieć historię na podstawie wybranych obraz
ków. Jeżeli lubimy tańczyć i przedstawiać coś gestami, rzućmy kostkę z instru
mentami muzycznymi i odegrajmy trębacza, tańczmy przy akompaniamencie 
skrzypiec... Bądźmy kreatywni!
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Modlitwa
Panie, w Tobie trwa radość bez końca, Ty jesteś źródłem wszelkiego dobra 
i prawdziwej radości. 
Przynoś radość w nasze spokojne czy też burzliwe życie. Przynoś radość w upale 
i chłodzie. Przynoś radość w słońcu i w deszczu. Przynoś radość w czasie smut-
ku i wesela. Przynoś radość latem i jesienią. Przynoś radość w nasze cierpiące 
serca i we łzy lśniące w naszych oczach. 
Wydobądź radość z głębokości i spuść ją z wysoka. Napełnij radością nasze 
spojrzenie i nasze myśli. Napełnij radością nasze czyny. Pozwól nam dostrzec 
radość pośród ciemności nocy i mroków cierpienia. Oby mogła się przebić przez 
nasze ułomności i gniew.
Daj radość, gdy dźwigam krzyż i gdy powstaję z upadku. Daj radość w po-
rażkach i zwycięstwach. Daj radość życia przy narodzinach i radość życia 
wiecznego w godzinie śmierci. Daj radość płynącą z prawdziwej życzliwości 
dyskretnej, czy wylewnej. Daj radość, która przekracza słabość i wzrasta przez 
ciągłe przebaczanie zgodnie z Twoją wolą. Daj radość we współczuciu i empatii. 
Daj radość w działaniu i w kontemplacji. Daj radość w zmęczeniu i w odpo-
czynku. Daj radość przy nastaniu nowego dnia i daj radość w godzinie śmierci. 
Daj radość w czasie żniwa i w czasie zmagania. 
Pozwól, by pochodząca od Ciebie radość była we mnie najpiękniejszym zna-
kiem mojej wiary w Ciebie i Twojego miłosiernego spojrzenia, które spoczywa 
na mnie. 
Panie, Ty jesteś wszystkim i Ty dajesz wszystko, daj mi Twoją radość. Ty jesteś 
Bogiem, który napełnia radością ludzkie serca. Niech każda chwila mojego 
życia, każdy moment radości niech oddaje Ci chwałę.

[O. Andrey Zelinsky]

 � Modlitwa ubogiego

Panie Jezu, dziękujemy Ci, że uczyniłeś nas posłańcami radości.
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44

Boże Narodzenie 
Wspólnota modlitwy

Panie Jezu, przyjdź Panie Jezu, przyjdź 
i pozostań w nas i pozostań w nas 

i w naszych wspólnotachi w naszych wspólnotach
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Słowo miesiącaSłowo miesiąca

W  czasie Adwentu możemy się zastanowić, gdzie Jezus jest dziś. Czekamy 
na Niego, ale gdzie jest On ukryty? Co przeszkadza nam Go odnaleźć? 
Powiedział, że pozostanie z nami, a jednak często Go nie widzimy. Co 

zasłania go przed moimi oczami? Czy to nie moja potrzeba ...
 • ... zajmowania pierwszego miejsca?
 • ... zachowywania tego, co najlepsze dla siebie?
 • ... uważania się za lepszego od innych?
 • ... posiadania i coraz większej konsumpcji?
 • ... braku wysiłku?

Jezus się nie narzuca. Jest tak dyskretny, że aż zależny od naszego pragnienia 
przyznania Mu pierwszego miejsca. Chodzi o to, bym się nie skupiał na moich 
powierzchownych potrzebach, ale bym poświęcał czas na modlitwę  i trwanie 
serce w serce z Nim. Tak, Jezus jest ukryty, ale jest On ukryty w nas. Mogę Go 
odnaleźć właśnie w chwilach ciszy i słuchania Jego słowa. Tak jak Józef i Maryja 
nie znaleźli miejsca w hałaśliwych gospodach Betlejem, ale w cichej, oddalonej 
od wszystkich stajni. To Jezus jest sercem naszego życia, a także Tym, który nas 
razem gromadzi. To On  jest ośrodkiem  i sercem naszej wspólnoty, gromadzi 
nas przy sobie, tak jak to uczynił z aniołami, pasterzami i mędrcami przy Jego 
narodzeniu. Czas modlitwy powinien więc zajmować ważne miejsce na naszych 
spotkaniach, a szczególnie na dzisiejszym spotkaniu.

Teksty źródłowe

Wspólnota modlitwy: Karta I, 3.

Opowieść o Bożym Narodzeniu: Łk 2,6–20.

Przywitanie i spotkanie

W kąciku modlitewnym rozłożymy materiał, na którym położymy Jezusa ze żłób-
ka. Każdy przychodzący położy swoją fotografię, karteczkę ze swoim imieniem 
albo jakiś przedmiot, który go identyfikuje, tak byśmy utworzyli krąg wokół Jezusa.
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Dzielenie

 � Wszyscy razem

Przeżywamy Boże Narodzenie. Wszyscy będą w tym uczestniczyć. Jest Ma-
ryja, Józef, aniołowie, mieszkańcy Betlejem przebywający w pięciu domach. 
Przed spotkaniem przygotujemy pięć betlejemskich domów i – w pewnym 
oddaleniu – bardzo proste schronienie, aby nawiązać do stajni, w której ma 
się narodzić Jezus. 

Jest wieczór. Maryja i Józef przybywają do Betlejem. Są zmęczeni długą drogą 
i szukają miejsca na nocleg. Będą pukać do pięciu drzwi. Ale mieszkańcy każ-
dego z tych domów są zarażeni jednym z grzechów głównych (5 spośród 7).
 • Dom „Plubeaux” (próżni i pyszni) mówią: Widzicie, jak wielki i czysty jest 

nasz dom? To najpiękniejszy dom w Betlejem, ze stajniami pełnymi koni! 
A wy przychodzicie z waszym osiołkiem i koszykami? Spójrzcie na nasze 
piękne stroje! A wy przychodzicie ze wsi, zakurzeni i w starych ubraniach? 
Moglibyście zabrudzić nasz dom, idźcie gdzie indziej! 

 • Dom „Goulous” (obżartuchy)”: Przykro nam, jesteśmy zbyt zajęci, właśnie 
przygotowujemy posiłek. Codziennie jesteśmy bardzo głodni, przygotowuje-
my pieczone kurczęta, pieczemy ciastka czekoladowe i torty, przyrządzamy 
sałatki. Naprawdę nie mamy czasu do stracenia, idźcie gdzie indziej!

 • Dom „Jaimlésous” (skąpcy): Może i znalazłby się dla was jakiś kącik, ale 
światło i woda nie są za darmo: życie kosztuje. A poza tym, czy macie czym 
zapłacić za jedzenie? Nie? To idźcie gdzie indziej!

 • Dom „Chénousacri” (cholerycy): Co to ma znaczyć? Czy nie widzicie, że 
nam przeszkadzacie? Nie jesteście jedyni w Betlejem! Zajmujemy się na-
szymi klientami, a nie włóczęgami. Poza tym, czy nie umiecie czytać? tu 
na drzwiach jest napisane, że to gospoda, a nie szpital położniczy! Idźcie 
gdzie indziej!

 • Mieszkańcy domu „Samfatigue” (leniwych) leżą w fotelach lub na podusz-
kach: To nie pora na gości! Dzień był długi, trzeba było gotować, sprzątać, 
pracować – jesteśmy wyczerpani. Teraz odpoczywamy, zażywamy spokoju. 
Zostawcie nas w spokoju! Idźcie gdzie indziej!

Spotkawszy  się wszędzie  z  odmową, Maryja  i  Józef muszą  szukać  innego 
miejsca. Idą poza miasteczko i znajdują na uboczu stajnię. Tam w spokoju, 
z łagodnością i pokorą Maryja wydaje na świat Jezusa. Ukazują się aniołowie 
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i w obecności  tej pięknej rodziny wyśpiewują radość nieba  i chwalą Boga: 
„Gloria in excelsis Deo”.

Tak dobrą nowiną trzeba się jednak dzielić! Aniołowie wyruszają więc w drogę, 
pukają do domów, i pytają ich mieszkańców, jednego po drugim:
 • Czy jesteście naprawdę szczęśliwi?
 • Nie.
 • Ale dlaczego nie? (Aniołowie tłumaczą wtedy jak pycha, obżarstwo... sta-
nowią przeszkodę w szczęściu mieszkańców).

Wtedy  aniołowie  zwiastują  im  narodzenie  Zbawiciela,  Boga-Dziecięcia, 
który niesie nam wolność. Wówczas mieszkańcy po kolei  idą za aniołami, 
przechodząc do kolejnych domów, a na koniec trafiają do stajni. Tam każdy 
prosi Jezusa o przebaczenie... Potem wspólnie śpiewamy, bo radość na nowo 
napełnia nasze serca: narodziła się Boża Dziecina!

 � W małych grupach
 • Co przeszkadza mi być naprawdę szczęśliwym?
 • Jakie postanowienie zrobię w tym Adwencie, aby zrobić więcej miejsca Jezu-
sowi w moim życiu?

 • Jak żyć we wspólnocie bliżej Jezusa, tak by był On naprawdę jej sercem i źród-
łem?

Modlitwa

Dziękujemy za to, że mogliśmy uczyć się robić więcej miejsca Jezusowi w naszym 
życiu i we wspólnocie. 

 � Modlitwa ubogiego

Panie Jezu, chcę postawić Cię na pierwszym miejscu w moim życiu – zawsze 
i wszędzie.

Warsztaty artystyczne

Robimy małą figurkę Dzieciątka Jezus z z materiału i małej piłeczki lub kulki. 
Kładziemy figurkę na słomie albo na rafii w środku dużej gwiazdy. Wypisuje-
my tam  imiona  lub przyczepiamy  fotografie wszystkich członków wspólnoty 
(zob. str. 57). 
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Świętowanie

Przygotowujemy stroje do przebrania lub rekwizyty łatwe do założenia: kape-
lusz, naszyjnik, apaszka, okulary do pływania. Układamy je po środku sali. Sta-
jemy wokół nich w kręgu. Stawiamy krzesło, na którym leży figurka Jezusa, na 
zewnątrz kręgu. Gdy zaczyna grać muzyka (lub gdy zaczynamy śpiewać), krąg 
obraca się. Gdy muzyka (lub śpiew) milknie, ten, kto znajduje się przed krzesłem 
z Dzieciątkiem Jezus, wybiera jeden z rekwizytów i zakłada go. Potem powraca 
do kręgu i na nowo zaczyna grać muzyka (lub podejmujemy śpiew). Powtarzamy 
ten cykl, aż wszyscy będą przebrani. Nie zapomnijcie zrobić zdjęcia wspólnoty 
w przebraniach.
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55

Wspólnota przyjaźni i wierności

Rodzina, którą nam dałeśRodzina, którą nam dałeś
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Słowo miesiącaSłowo miesiąca

T łum nie przeszkodził Bożemu miłosierdziu dotknąć paralityka. Przyniosło 
go czterech ludzi; zrobili oni otwór w dachu i spuścili go na noszach tam, 
gdzie był Jezus.

Tak naprawdę, kogo oni nieśli? Co nieśli? Dźwigali cierpienie tego człowieka: 
cierpienie fizyczne spowodowane jego kalectwem, cierpienie na płaszczyźnie 
społecznej, bo nie było dla niego miejsca w społeczeństwie, a także cierpienie 
duchowe, bo dla ludzi ze swojego otoczenia nie miał żadnej wartości. Jego przyja-
ciele wiedzieli jednak, co mają zrobić, i przynieśli go Panu. Zanim Jezus uzdrowił 
go ze wszystkich tych cierpień, powiedział do niego „synu”, po czym odpuścił mu 
grzechy i uzdrowił jego sparaliżowane ciało. Ewangelia konkluduje: „Zdumieli 
się wszyscy i wielbili Boga” (Mk 2, 12).

Tak bardzo dziś potrzebujemy wiedzieć, że Pan na nas patrzy jak na swoje cór-
ki i synów, uważa nas za swoje dzieci. Przywraca nam miejsce we wspólnocie 
i w Kościele. 

Po uzdrowieniu paralityk wziął swoje łoże i wyszedł. Czy był wdzięczny tym, 
którzy przynieśli go do Jezusa? Jakie to miało dla niego znaczenie? Celem jego 
przyjaciół było przyprowadzenie chorego do Jezusa i postawienie go w centrum. 
Najważniejszy był paralityk, a nie oni. 

My także we wspólnocie zwracajmy uwagę na innych i na ich cierpienia oraz po-
zwólmy, by inni nas nieśli wraz z naszymi cierpieniami, abyśmy razem dotarli 
do Jezusa i spotkali Go twarzą w twarz pomimo wszystkich przeszkód. Posłu-
chajmy, jak Bóg mówi do nas ustami Jezusa: „Jesteś moim synem, jesteś moją 
córką” i pozwólmy Jezusowi uleczyć nasze cierpienia na płaszczyźnie duchowej 
czy społecznej poprzez naszą wspólnotę, nawet jeśli nie dostąpimy uzdrowienia 
fizycznego tak jak paralityk. W ten sposób nasza wspólnota stanie się powodem 
do zdumienia dla patrzących z zewnątrz, i oddadzą chwałę Bogu.

Teksty źródłowe

Wspólnota przyjaźni i wierności: Karta I, 4.

Uzdrowienie paralityka: Mk 2, 1–12
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Przywitanie i spotkanie

W tle gra muzyka, jedna osoba stoi przy wejściu przebrana za anioła stróża. 
Trzyma koszyk z imionami członków wspólnoty. Każde imię wypisane jest na 
kawałku materiału związanego z obu końców, który ma symbolizować nosze. 
Każdy losuje jedno imię, ale nie ujawnia, kogo wylosował. Podczas spotkania 
będzie okazywał szczególną uwagę osobie, której imię wylosował, pokazując jak 
ważne jest, gdy mamy przyjaciela, który się o nas troszczy. Będzie także niósł go 
w modlitwie po spotkaniu. Pod koniec spotkania spytamy każdego, czy odkrył, 
kto był troszczącym się o niego przyjacielem.

Dzielenie

 � Wszyscy razem

Przyjaźń pogłębia się, gdy przeznaczamy czas na bycie razem. Pomiędzy spot
kaniami członkowie wspólnoty lubią spotykać się w małych grupach albo po 
prostu we dwoje lub we troje. Mówią o swoim życiu, o swoich lękach, o swoich 
marzeniach, o swoich nadziejach (por. Karta I, 4). 

Możemy przedstawić fragment Ewangelii o paralityku, o jego przyjaciołach 
i Jezusie. Możemy także tę scenkę namalować albo przedstawić przy pomocy 
marionetek. Czterej przyjaciele zastanawiają się, jak przyprowadzić ich przy-
jaciela do Jezusa. Jezus kocha nas troszczących się o siebie nawzajem.

 � W małych grupach

Czterej przyjaciele napotkali niemało trudności, aby doprowadzić paralityka do 
Jezusa (tłum, schody, ciężar). Jezus zawsze na nas czeka, raduje się, gdy trosz-
czymy się o siebie nawzajem. 
 • Jacy powinniśmy być i jak powinniśmy żyć, by spotkać Jezusa?
 • Co znaczy dla mnie, jako dla przyjaciela we wspólnocie, „czwarty czas” spę-

dzany z przyjaciółmi poza spotkaniami wspólnoty?

Świętowanie

 � Drabina i wąż

Kopiujemy planszę do gry (zob. str. 57). Celem jest dojście (jak paralityk z przypo-
wieści) do Jezusa, który znajduje się w polu 30, wykonując zadania na kolejnych 
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polach planszy. Do gry użyjemy zwykłej kostki z cyframi od 1 do 6. Jeśli nasza 
kostka upadnie na drabinę, pionek posuwa się do góry. Jeśli kostka upadnie 
na węża, pionek przesuwa się w dół. Za każdym razem gdy nasza kostka upad-
nie na pole z drabiną albo wężem, należy wykonać jedno z zadań: 

Na polu z drabiną:
 • Zaśpiewać piosenkę o przyjaźni.
 • Powiedzieć, kto jest moim przyjacielem we wspólnocie.
 • Poprosić, by wszyscy uścisnęli sobie ręce.
 • Powiedzieć, za kogo będę się modlił w tym miesiącu.

Na polu z wężem:
 • Wymienić imię dawnego członka wspólnoty.
 • Nieść kogoś, jako „paralityka”, wraz z trojgiem przyjaciół.
 • Powiedzieć, jak trafiłem do wspólnoty.
 • Jestem uzdrowionym paralitykiem. Wstaję, biorę swoje łoże i szczęśliwy 

chodzę naokoło sali.

Modlitwa
 • Jezus wchodzi do domu. Cała wspólnota również wchodzi, aby słuchać jego 

słowa i tworzy krąg wokół Niego. 
 • Paralityk pozostaje na zewnątrz, w oddali.
 • Idą po niego czterej przyjaciele. Kierują się w stronę domu, ale nie udaje im 

się dołączyć do kręgu.
 • W końcu wchodzą i kładą go u stóp Jezusa.
 • Jezus widzi ich wiarę i uzdrawia go.
 • Wszyscy zacieśniają krąg wokół Jezusa. Trzymają w rękach zapalone świece, 

modlą się spontanicznie, oddając chwałę Bogu.

 � Modlitwa ubogiego

Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoją uzdrawiającą miłość i za przyjaciół, których 
mi dałeś.
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Międzynarodowa rodzina

Żyjemy przymierzem Żyjemy przymierzem 
miłościmiłości
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Słowo miesiącaSłowo miesiąca

W iara i Światło otrzymała misję od Jezusa – iść na cały świat i głosić dobrą 
nowinę całemu stworzeniu. Co to za dobra nowina? Bóg kocha swój 
lud. Wiara i Światło odpowiada na to Jezusowe wezwanie w osiem-

dziesięciu sześciu krajach całego świata. Szczególne i niepowtarzalne orędzie 
o dobrej nowinie, powierzone Wierze i Światłu przez Jezusa jest takie, że każda 
osoba jest przez Niego kochana. Nikt nie jest wykluczony. Jesteśmy stworzeni 
na Jego podobieństwo, jaki by nie był nasz wygląd zewnętrzny, nasze zdolności 
czy nasza użyteczność. Każdy jest cenny w Jego oczach. Osoba z upośledzeniem 
potrafi dotrzeć do osób, do których inni nawet nie próbują się zbliżyć. Zobaczcie, 
jak się miłują  – tak właśnie ludzie mówili o pierwszym Kościele. Pewna matka 
starszego syna z upośledzeniem umysłowym wracała z nim z pielgrzymki Wiary 
i Światła do Lourdes w 2001 roku i została na lotnisku zaczepiona przez młodą 
mamę z małym dzieckiem, także niepełnosprawnym umysłowo. Młoda matka 
zwróciła się do starszej: „Proszę mi powiedzieć, jak być taką, jak pani? Wydaje 
się, że tak bardzo kocha pani swojego syna i zupełnie nie przeszkadza pani jego 
upośledzenie”. Odpowiadając, starsza matka dała świadectwo swojej więzi z sy-
nem: „Gdy patrzę na syna, widzę moje ukochane dziecko. Nie widzę jego upośle-
dzenia. Nauczyłam się patrzeć na niego oczami Boga, w czym bardzo mi pomogła 
wspólnota Wiary i Światła”. Młoda mama otrzymała nową nadzieję i zapragnęła 
również doświadczyć takiej miłości. 

Teksty źródłowe

Wielka rodzina w świecie: Karta III, 4.

Idźcie na cały świat: Mk 16, 15; 19–20.

Przywitanie i spotkanie

Możemy zaprosić na spotkanie wspólnoty kogoś w jakiś sposób innego od nas. Czy 
ktoś z nas może zna przebywającego w naszym kraju obcokrajowca? Czy mogliby-
śmy tę osobę zaprosić wraz z rodziną na nasze spotkanie? Czy znamy kogoś innego 
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wyznania albo innej religii, kogo moglibyśmy zaprosić? Przyjmując taką osobę, 
moglibyśmy się dowiedzieć, jak wygląda życie w jej kraju, jaki jest jej Kościół...

Dzielenie

 � Wszyscy razem

Możemy przedstawić Ewangelię wg św. Marka (16, 15 i 19–20). Idźcie na cały 
świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. To właśnie czynią uczniowie 
po Wniebowstąpieniu. Otrzymują od Pana natchnienie do działania cudow-
nych znaków: uzdrawiają, służą, kochają.

 � W małych grupach

Niektórzy z nas mogą opowiedzieć o podróży do innego kraju lub do innego 
regionu w naszym kraju. 

 • Czy mieszkający tam ludzie żyją tak jak my?
 • Czy w kraju lub regionie, do którego się udaliście, jest wspólnota Wiary 

i Światła?
 • Możemy także opowiedzieć o wizycie w innej wspólnocie, na obozie czy na 

pielgrzymce.

Warsztaty artystyczne

Każdy otrzymuje mapę świata, kredki lub flamastry. Wykorzystamy te mapy, aby 
zobaczyć, jak bardzo jesteśmy blisko innych wspólnot i prowincji Wiary i Światła. 
Najpierw kolorujemy na czerwono miejsce, w którym jest nasza wspólnota. Potem 
kolorujemy prowincje innymi kolorami. (zob. Mapa prowincji, str. 57). Następnie 
łączymy kreskami naszą wspólnotę z innymi wspólnotami lub prowincjami. Co 
i jak je z nami łączy?

Modlitwa

Zobaczcie, jak oni się miłują. Módlmy się za wspólnoty i prowincje Wiary 
i Światła, które są nam bliskie. Narysowaliśmy na mapie linie, aby pokazać tę 
bliskość. Postarajmy się, by te więzi umocniły się dzięki modlitwie. Czy w naszej 
wspólnocie są osoby chore albo cierpiące, za które możemy się modlić?
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 � Modlitwa ubogiego

Panie Jezu, dziękuję Ci, że mogę dzielić Twoją miłość z braćmi i siostrami, 
których nigdy nie spotkałem.

Świętowanie

Możemy nauczyć się pieśni wspólnoty po angielsku albo po hiszpańsku (por. np. 
https://www.youtube.com/watch?v=iQPTPa5XDPY).

It’s me (x2)
It’s me that build community (x4)
It’s you… It’s us… It’s love... It’s Christ…
Roll out over the ocean, Roll out over the see,
Go into your parts and build community. (x2).

Soy yo (x2)
Soy yo que hace la comunidad (x4)
Y tu que hace la comunidad… Nosotros… Es Dios… Es Jesus...
Surcando los mares, sea aquí o allá en todo lugar, hago comunidad. (x2)
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Finanse w Wierze i Świetle

Podział dóbrPodział dóbr
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Słowo miesiącaSłowo miesiąca

R ozmnożenie chlebów jest bez wątpienia jednym z najbardziej znanych 
cudów Jezusa. Czterej ewangeliści przytaczają to wydarzenie, a św. Jan 
precyzuje, że pięć chlebów i dwie ryby pochodzą od młodzieńca, który 

zgodził się podzielić swoimi zapasami. Było to mało i dużo zarazem. Filip, jeden 
z Apostołów, zauważa pragmatycznie, że potrzebna byłaby pensja z przynajmniej 
dwustu dni pracy, aby nakarmić wszystkich zgromadzonych wokół Jezusa. Oto 
więc tłum, który nie ma pożywienia, tłum, który zmierza ku zgubie.

Bez chleba nie ma życia, bez chleba grozi i czyha śmierć. Jest to sytuacja bez 
wyjścia. Apostołom opadają ręce, zwracają się do swojego Mistrza. Nic nie moż
na było zrobić. Jednak na tej górze, tak jak w Jerozolimie w czasie Paschy, Bóg 
zamierzał działać przez Jezusa. Jezus uratował ludzi, nakarmił ich. Jezus dał 
im życie. Przyszedł właśnie po to. Ten cud objawia sens Jego misji – przywrócić 
nadzieję, przywrócić ludziom przyszłość w Bożym Imieniu. Jezus rozmnaża po
karm, korzystając z czyjegoś daru. To skromny dar – pięć chlebów i dwie ryby! 
W rzeczywistości jednak Jezus rozmnaża nie tyle chleby, ile dar młodzieńca. 
Ludzi ratuje dar – dar od Boga połączony z nawet najmniejszą ofiarą człowieka. 
Aby rozmnożyć pokarm, Jezus potrzebował czyjegoś daru, a także pracy Aposto
łów. Znaleźli tego młodego człowieka, potem zebrali pozostałe kawałki, a inni 
ewangeliści zapiszą, że sami apostołowie rozdawali chleb, przyjmując go z rąk 
Jezusa. Zamiast nazywać ten fragment rozmnożeniem chleba, moglibyśmy raczej 
mówić o rozmnożeniu daru. Na tej górze Jezus działa poprzez dary: przez dar 
Boga i dar człowieka, wskazując tym samym na jeden z sekretów życia, który jest 
również jednym z filarów zbawienia: wszystko jest darem.

My także jesteśmy zachęcani do dawania, do czynienia choćby najmniejszej ofiary 
z naszego życia. W Wierze i Świetle wiemy z doświadczenia, że każdy, choćby 
najmniejszy dar jest pożyteczny dla całej wspólnoty, dla wszystkich. Wszyscy 
mamy coś do dania, coś, czym możemy się podzielić: dobro, gest wzajemnej po
mocy, uśmiech... Wierzymy w Boga, ale też Bóg wierzy w nas. Wierzy, że jesteśmy 
zdolni do dzielenia się życiem, które nam dał.
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Teksty źródłowe

Rozmnożenie chleba: J 6, 1–13 i Mk 6, 30–44.

Przywitanie i spotkanie

Podkreślimy wartość pojęcia wspólnoty, rodziny. Tak jak w rodzinie, każdy jest 
wezwany do uczestnictwa w życiu codziennym, do służby. Przypomnimy także 
o międzynarodowej solidarności w Wierze i Świetle. Jesteśmy wezwani do nie
sienia pomocy w naszej wspólnocie, ale także do uczestnictwa w życiu ruchu na 
całym świecie. Pokażemy ostatni numer „Żagli na maszt!”, kwartalnika Wiary 
i Światła, w którym możemy zobaczyć, czym żyje międzynarodowa Wiara i Świa
tło i w jaki sposób wykorzystywane są składki międzynarodowej solidarności.

Warsztaty artystyczne

Obrysowujemy dwa razy i wycinamy kontur dłoni: raz na papierze czerwonym, 
raz na żółtym (zob. str. 58). Wykorzystamy je w czasie dzielenia się i modlitwy.

Dzielenie

 � Wszyscy razem

Możemy razem przedstawić Ewangelię o rozmnożeniu chleba. 

 � W małych grupach
 • Co zapamiętaliśmy z tej Ewangelii? 
 • Chleba i ryb było za mało dla wszystkich, a mimo to wszyscy się dzielili z in

nymi.
 • Zdarza się nam, że nie mamy ochoty się dzielić z innymi. Na czerwonej dłoni 

przedstawimy to, czym nie za bardzo mamy ochotę się dzielić. Każdy po kolei 
pokaże innym i wytłumaczy co narysował lub napisał.

 • Jednak często mamy ochotę dzielić się z innymi, tak jak Jezus, dzięki czemu 
jesteśmy szczęśliwi. Na żółtej dłoni przedstawiamy, czym się dzielimy, i tłu
maczymy wspólnocie.

Modlitwa

Przygotujemy dwie tablice. Na pierwszej układamy w kształt serca żółte dłonie 
z palcami skierowanymi na zewnątrz i przyklejamy (str. 58). Na drugiej tablicy 
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przyklejamy dłonie czerwone, z palcami skierowanymi do wewnątrz. Przed żółtą 
tablicą zapalamy małą świeczkę i odmawiamy tę modlitwę:

Jezu, Ty nas kochasz, otwórz nasze ręce, nasze oczy, nasze uszy i nasze serca, 
abyśmy byli wrażliwi na potrzeby tych, którzy nas otaczają, abyśmy mogli 
odpowiedzieć na ich potrzeby i dać im szczęście! 

Wpatrujemy się w tę przypominającą słońce tablicę. Dzieląc się z innymi, przy
nosimy im trochę słońca. Dzielenie czyni życie piękniejszym, a ludzi – szczę
śliwszymi. 

 � Modlitwa ubogiego

Panie Jezu, ofiaruję Ci to, co mam najcenniejszego, ofiaruję Ci moje pięć 
chlebów i dwie ryby.

Świętowanie

 � Zabawa: tworzymy wielki łańcuch

Ta zabawa odbywa się bez słów. Wszyscy uczestnicy mają zawiązane oczy. Każdy 
chodzi sam po ograniczonej przestrzeni, poszukując niezwykłego ptaka. Gdy 
kogoś spotyka, mówi: „ćwir, ćwir”. Jeśli usłyszy odpowiedź: „ćwir, ćwir”, szuka 
dalej, bo ten ptak, którego wszyscy szukają, milczy. Na początku zabawy bowiem 
animator wyznacza jedną osobę, która będzie mieć otwarte oczy i nie będzie 
odpowiadać na zaczepki uczestników zabawy. Gdy więc ktoś napotka w końcu 
ptaka, który nie odpowiada, bierze go za rękę, otwiera oczy i sam staje się kolej
nym tajemniczym, cudownym, milczącym ptakiem. Zabawa kończy się, gdy cała 
wspólnota utworzy wielki milczący łańcuch. 

Na koniec spotkania tworzymy wielki krąg i śpiewamy pieśń na 50lecie wspól
not, która jednoczy nas ze wszystkimi wspólnotami na świecie (zob. na stronie 
internetowej www.foietlumiere.org).

http://www.foietlumiere.org/
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Wspólnota o głębokich korzeniach,  
dążąca do integracji

Uczyń nas narzędziami Uczyń nas narzędziami 
jedności i pokojujedności i pokoju
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Słowo miesiącaSłowo miesiąca

C elem pierwszej pielgrzymki Wiary i Światła w 1971 roku było pokazanie, 
że wszyscy ludzie, w tym osoby z upośledzeniem, potrzebują pełnej 
przynależności do wspólnoty Kościoła i uczestniczenia w jego dziełach 

dawania i przyjmowania. Począwszy od tych pierwszych korzeni przesłanie to 
rozniosło się również wśród różnych chrześcijańskich tradycji. Krok po kroku 
każda wspólnota integrowała się w Kościele i jego życiu. Dzięki tej integracji 
wspólnoty mogą się spotykać, odkrywając bogactwo tradycji swojej religii. Tak 
wiele możemy nauczyć się jedni od drugich. To chwile radości, tu nie chodzi 
o łączenie się w cierpieniu, ale o przeżywanie jedności komunii w naszych Ko-
ściołach. Nasi przyjaciele z upośledzeniem zachęcają nas do głoszenia miłości 
Jezusa, który powołuje nas wszystkich do przebywania w światłości Jego miłości.

Teksty źródłowe

Wspólnota o głębokich korzeniach, dążąca do integracji: Karta I, 5.

Powołanie uczniów: J 1, 35–49.

Przywitanie i spotkanie

Przedstawiamy Jana Chrzciciela, krewnego Jezusa. Jan Chrzciciel przygotowuje 
swoich uczniów na przyjęcie Jezusa.

Dzielenie

 � Wszyscy razem

Możemy przedstawić w pantomimie te trzy sceny z Ewangelii:
 • J 1, 35–39: Jan Chrzciciel wskazuje dwóm swoim uczniom Jezusa.
 • wersy 40–42: Andrzej przyprowadza Szymona do Jezusa. 
 • wersy 43–49: Jezus i Filip, a potem Filip i Natanael.

Na koniec Jan Chrzciciel zwraca się do całej wspólnoty: chodźcie wszyscy za 
Jezusem! Wszyscy całują się, ściskają się za ręce, wyrażają radość ze znalezienia 
Mesjasza.
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 � W małych grupach
 • Dlaczego Jan Chrzciciel wskazuje swoim uczniom Jezusa?
 • Dlaczego Andrzej poszedł po swojego brata, a potem poszli razem jeszcze po 

innych?
 • Na początku niektórzy się wahali. Dlaczego?
 • Czy wszyscy poszli za Jezusem i stali się Jego apostołami?
 • Czy w naszych rodzinach jest podobnie?

Jesteśmy przyjaciółmi Jezusa i pochodzimy z różnych rodzin, z różnych regionów, 
z różnych Kościołów.

To dobrze, że różnimy się od siebie. Dobrze jest dzielić się swoimi darami, otrzy-
mywać pomoc w trudnych dla nas sprawach, dzielić się naszymi refleksjami 
i intencjami modlitewnymi.

Modlitwa

Podziękujmy Jezusowi za to, że nas zgromadził, że nas powołał, byśmy szli za nim, 
że możemy wzajemnie obdarzać się zaufaniem i dzielić radością. Podziękujmy 
z radością za naszą 50-letnią drogę, na której od 1971 roku przeżywamy wzloty 
i upadki, ale idziemy nią wciąż naprzód z radością w sercu. Dziękujmy Bogu za 
to wszystko, co umożliwił.

Śpiew z gestami: Słudzy Pańscy, błogosławcie Pana  
(ww.youtube.com/watch?v=cgplng_ykBk)

albo: Chcemy zobaczyć wywyższonego Jezusa 
(www.youtube.com/watch?v=6oaIMnABTfE). 

(wymachujemy proporczykami lub chustami)

 � Modlitwa ubogiego

Z sercem pełnym wdzięczności dziękuję Ci, mój Boże, za to, że dałeś nam 
Jezusa, Twego Syna.

Warsztaty artystyczne

Dla każdego członka wspólnoty robimy małą figurkę z kartonu. Każdy pisze na fi-
gurce swoje imię i przykleja na tablicy tak, aby wszystkie figurki stworzyły kształt 
koła. Pośrodku przypinamy obrazek Jezusa albo piszemy Jego imię (zob. str. 58). 

https://www.youtube.com/watch?v=0WMWJQ4Et5g
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Świętowanie

 � Zabawa – taniec z chustami.

Materiał: sprzęt grający, kolorowe chusty.

Przy rytmicznej muzyce tworzymy szeroki krąg, wymachując chustami. Do środ-
ka kręgu wchodzi jedna osoba, zaprasza dwie kolejne, by podeszły i przywiązały 
do jej chusty końce swoich chust. Po związaniu chust zapraszają kolejne dwie 
osoby, i tak dalej, aż powstanie wielka farandola i wszyscy razem będziemy ra-
dośnie tańczyć. 

Lub ekipa przygotowuje flagi wszystkich krajów, w których są wspólnoty Wiary 
i Światła. Próbujemy odgadnąć, który kraj przedstawia dana flaga.
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Pełnienie odpowiedzialności

Naucz nas chodzić  Naucz nas chodzić  
za Tobą drogami za Tobą drogami 

EwangeliiEwangelii
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Słowo miesiącaSłowo miesiąca

W spólnota żyje dzięki tobie, dzięki mnie, dzięki nam wszystkim. Każdy 
z nas ją kształtuje, każdy jest odpowiedzialny za dawanie jej życia. 
Wśród nas powstaje harmonia, gdy pozwalamy świecić ukrytemu 

w każdym z nas Bożemu światłu. Szanujemy każdą osobę za to, kim jest, a nie za 
to, co może zrobić. Każdy ma tutaj okazję do wyrażenia swojej niepowtarzalności. 
Kto niesie odpowiedzialność w Wierze i Świetle, służy innym, by mogli dzielić się 
swymi darami. Podtrzymuje, dodaje otuchy i prowadzi członków wspólnoty. Nie 
mówimy o nim, że wszystko rozumie, ale że jest pełen zaufania, wie bowiem, że 
prowadzi go Duch Święty. Tak, możemy zaświadczyć: To Duch buduje wspólnotę.

Teksty źródłowe

Pełnienie odpowiedzialności: Konstytucja III.

Żniwo jest wielkie: Łk 10, 1–12.

Zagubiona owca: Łk 15, 1–10.

Przywitanie i spotkanie

Każdy otrzymuje kartkę, na której napisze swoje imię i przyklei przyniesione ze 
sobą swoje zdjęcie. Kartki przyklejamy na kadłubie żaglówki, narysowanej na 
umieszczonym w rogu sali dużym arkuszu papieru (zob. str. 59). Żagiel przy
ozdabiamy zdjęciami lub rysunkami ze świętowania, z modlitwy, ze wspólnego 
dzielenia. Śpiewamy radosną pieśń dziękczynną.

Dzielenie

 � Wszyscy razem

Możemy przeżyć razem Ewangelię wg św. Łukasza 10, 1–12. Osobami są: Jezus, 
wysyłani po dwóch uczniowie, a także ludzie, którzy ich przyjmują, oraz ci, 
którzy ich nie chcą słuchać. Każdy z nas ma ukryty w sercu skarb. Mamy się 
dzielić nim z innymi. Jesteśmy odpowiedzialni za wzrastanie wspólnoty, ale 
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także za głoszenie przesłania Wiary i Światła, aby mogły powstawać nowe 
wspólnoty. Jezus nigdy nie posyła nas w pojedynkę, ale w parach, a to już 
zalążek wspólnoty.

 � W małych grupach
 • Poprzez jakie działania mogę odnowić moje zaangażowanie we wspólnocie? 

W jaki sposób daję życie mojej wspólnocie?
 • Czy rozpoznaję dary innych członków wspólnoty? Czy pozwalam każdemu 

jaśnieć jego własnym światłem? 
 • Jakie mam dary? Jaki dar chciałbym mieć?
 • Czy czuję się odpowiedzialny za przekazywanie wartości Wiary i Światła tam, 

gdzie żyję – w pracy, w parafii?

Dziękujemy Jezusowi za to, że powołał nas do wspólnoty i że możemy w niej 
naprawdę dzielić się sobą.

Warsztaty artystyczne

Robimy maski i kostiumy zwierząt domowych i dzikich, takich jak: pies, kot, lew, 
słoń... (zob. str. 59). Każdy wybiera swoje ulubione zwierzę.

Świętowanie

Cofnijmy się w czasie i umieśćmy epizod o zagubionej owcy w czasach Noego. 
Nasza żaglówka, przygotowana na początku spotkania, będzie naszą arką, go
tową do wyruszenia w drogę. Organizujemy paradę z maskami i kostiumami 
zrobionymi podczas warsztatów. Możemy na nowo napisać opowieść o arce 
dostosowując ją do członków wspólnoty. Jedno ze zwierząt, np. owca, albo inne, 
które wybierzemy, zaginęło i bez niego nie możemy wyruszyć w drogę. Jeśli się 
nie znajdzie, nie będziemy gotowi do nowego życia po potopie. Szukają go więc 
wszystkie zwierzęta, każde nawołując swoim własnym głosem. Kiedy owieczka 
się znajduje, tańczymy angielski taniec, aby wyrazić radość z jej odnalezienia 
(www.youtube.com/watch?v=SbN0QFLLqf0). Patrzymy sobie nawzajem w oczy, 
aby odkrywać piękno drugiego.

Na koniec symbolicznie wchodzimy dwójkami na statek, stając po bokach 
plakatu. Żaglówkąstatkiem Wiary i Światła jest nasza wspólnota. Jest dla nas 
wszystkich znakiem zbawienia.

http://www.youtube.com/watch?v=SbN0QFLLqf0). Patrzymy
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Modlitwa

Wspólnota jest miejscem, które przemienia nasze serca. Jezus, Dobry Pasterz, 
nie zapomina o żadnym z członków stada. Prosi nas, byśmy czynili tak samo, aby 
każdy stawał się odpowiedzialny za drugiego. 

Z Ewangelii Łukasza (15, 1–10), o zagubionej owcy.
 • Lektor: Panie Jezu, nie pozwól nikomu pozostawać na uboczu, aby nie zaginął.
 • Wszyscy: Naucz nas odnajdować tych, którzy potrzebują nawrócenia
 • Lektor: Panie Jezu, pozwól nam odkrywać każdą przemianę w sercach.
 • Wszyscy: Pomóż nam zobaczyć światło Twojej obecności w spojrzeniu drugiego.
 • Lektor: (1 P 5, 1–3): „Starszych więc, którzy są wśród was, proszę, ja również 

starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, 
która ma się objawić: paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie 
pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce; nie ze względu na niegodziwe 
zyski, ale z oddaniem; i nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przy-
kłady dla stada”.

 • Wszyscy: Panie Jezu, strzeż z miłością tych, którzy pełnią odpowiedzialność we 
wspólnocie, w prowincji, na świecie. Spraw, by potrafili nieść radość i odczuwać, 
że nie są przewodnikami, ale pokornymi sługami.

 � Modlitwa ubogiego

Panie Jezu, powiedziałeś do mnie: „Idź budować wspólnotę”. Dziękuję Ci za 
to, że napełniasz mnie twoim Duchem, aby mnie prowadził.
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Inspiracja Wiary i Światła

Uczymy się wzajemnej Uczymy się wzajemnej 
miłościmiłości
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Słowo miesiącaSłowo miesiąca

J ezu, przyszedłeś na tę ziemię, aby objawić nam Twojego Ojca, naszego Ojca 
i nauczyć nas wzajemnie się kochać. Nasi przyjaciele z upośledzeniem są 
w sercu naszych wspólnot i zajmują w nich uprzywilejowane miejsce. Jeste-

śmy wezwani, by tworzyć wokół nich serdeczne środowisko, miejsce, w którym 
będą akceptowani, kochani, dowartościowani i traktowani z szacunkiem – każdy 
ze swymi darami, wadami i trudnościami. Miłować ich tak, jak Bóg nas miłuje – to 
traktować ich z uprzejmością, delikatnością i pokorą, szanować ich takimi, jakimi 
są. Miłować – to być ich przyjacielem, słuchać ich, wczuwać się w ich położenie. 
To iść razem, być z nimi, umacniać więzi przyjaźni, po prostu towarzyszyć, bo 
sama miłość wystarczy. Wiara i Światło zrodziła się z miłości do osób z upośle-
dzeniem umysłowym. Przekazujmy nadal to przesłanie miłości, radujmy się 
tą miłością. W czasie tych pięćdziesięciu lat umocniliśmy się i nauczyliśmy się 
kochać bardziej. Osoba z upośledzeniem jest najważniejsza, porusza nasze serca. 
Zachowujmy w Wierze i Świetle ten cudowny skarb. W tym jubileuszowym roku 
łaski podkreślajmy obecność naszych przyjaciół z upośledzeniem, starajmy się 
o to, by świat widział w nich osoby, mające takie same prawa jak inni. Głośmy 
nieustannie, że miłość, sprawiedliwość i szacunek mogą położyć kres obojętno-
ści i niepewności ich sytuacji prawnej. Niech nasi upośledzeni przyjaciele nadal 
będą niewyczerpanym źródłem łaski, jedności i pokoju dla naszych wspólnot 
i dla całego świata. W oczach Boga są niepowtarzalni i cenni, są żywym wyrazem 
miłości. Jesteśmy rodziną, w której przyjaźń jest wzajemna, szczera, niepowta-
rzalna, wierna; miłujemy się tak, jak miłuje nas Bóg, zjednoczeni w duchu Wiary 
i Światła.

Teksty źródłowe

Inspiracja Wiary i Światła: Karta II, 1.

Miłujcie się wzajemnie: J 15, 12; 17.

Kto przyjmuje dziecko w moje imię: Łk 9, 46–48.

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych: Mt 25, 35–45.
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Przywitanie i spotkanie

Przy drzwiach wejściowych osoba wybrana spośród członków wspólnoty wita 
każdego, mówiąc: Jezus cię kocha. Przyczepia do jego ubrania serduszko, na 
którym jest napisane: „Jesteś niepowtarzalny, kocham cię”.

Dzielenie

 � Wszyscy razem

Możemy przeżyć Ewangelię wg św. Mateusza (25, 35–45).
 • Jedna osoba siedzi przy stole, jej szklanka jest pusta. Czy możecie mi dać wody? 

Chce mi się pić. Ktoś podchodzi i napełnia jej szklankę.
 • Dziecko trzymające pusty talerz mówi: Nic nie jadłem od kilku dni. Ktoś pod-

chodzi i kładzie chleb na jego talerzu.
 • Siedzący mężczyzna mówi: Jest mi zimno. Ktoś podchodzi i okrywa jego 

ramiona kocem.
 • Mężczyzna leży przykryty kołdrą. Jestem chory. Ktoś podchodzi i daje mu 

lekarstwa.
 • Miałem wypadek, jestem ranny w rękę. Ktoś podchodzi i opatruje rany.
 • Kobieta płacze. Jest mi smutno. Inna kobieta przytula ją, aby ją pocieszyć. 

Kończymy inscenizację czytając wersety od 37 do 40.

 � W małych grupach
 • Jak mogę świadczyć o naszej wzajemnej miłości?
 • Co robię we wspólnocie ze względu na przyjaźń z osobą z upośledzeniem?
 • Co mogę zrobić, by moi przyjaciele byli akceptowani i szanowani w parafii?
 • Czy społeczeństwo szanuje i docenia prawa osób z upośledzeniem?

Modlitwa

Ekipa animująca dekoruje kącik modlitewny. Na dużym narysowanym sercu 
każdy kładzie swoje serduszko ze swoim imieniem.

Panie, naucz nas miłować tak jak Ty. 
Panie, niech nasi przyjaciele najmniejsi widzą Twoje oblicze i kochają Cię coraz 
bardziej.
Panie, powołałeś nas do misji miłości, pomóż nam być jej wiernymi.
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Niech siła miłości uzdrowi nasze serca, abyśmy tak wyzwoleni kochali Cię coraz 
bardziej. Panie, daj nam wielkie serce do kochania. 

Potem mówimy wszyscy razem: 
Byłem głodny, a daliście mi jeść. 
Byłem spragniony, a daliście mi pić. 
Byłem zmarznięty, a daliście mi płaszcz. 
Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. 
Byłem w więzieniu, a odwiedziliście mnie. 
Byłem smutny, a pocieszyliście mnie. 
Byłem chory, a uleczyliście mnie. 
Byłem zraniony, a opatrzyliście moje rany. 

 � Modlitwa ubogiego

Panie Jezu, chcę miłować tak, jak Ty mnie umiłowałeś.

Warsztaty artystyczne

Girlanda z serc lub bukiet z serc (zob. str. 59).

Świętowanie

 � Wyścigi z chustami

Tworzymy dwie drużyny. W pewnej odległości umieszczone są chusty, dla każdej 
drużyny jedna. Na sygnał, jeden gracz z każdej drużyny jak najszybciej idzie po 
chustę. Gorąco oklaskujemy tego, kto do swojej drużyny pierwszy wróci z chustą.
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Potrzebujemy wspólnoty

Odkrywamy Twoje Odkrywamy Twoje 
oblicze i Twoją obecność oblicze i Twoją obecność 
we wszystkich naszych we wszystkich naszych 

braciach i siostrachbraciach i siostrach
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Słowo miesiącaSłowo miesiąca

U pośledzenie naszych dzieci wstrząsnęło nami, byliśmy zdezorientowani, 
widzieliśmy, jak wiele drzwi się przed nami zamyka. I pewnego pięknego 
dnia znaleźliśmy się we wspólnocie Wiary i Światła, za natchnieniem Du-

cha Świętego, który kiedyś tak samo natchnął Maryję, by przyniosła Dzieciątko 
Jezus do Świątyni, aby przedstawić Je Panu. Spotkaliśmy tu przyjaciół, którzy 
pomogli nam zobaczyć ukryte piękno naszych dzieci. Bóg wybrał to, co głupie 
w oczach świata. We wspólnocie, poprzez Ewangelię, Jezus uczy nas patrzeć na 
naszych przyjaciół, którzy są „inni”, wzrokiem pełnym współodczuwania, które 
zawiera się w spojrzeniu miłości. Niech każdy z nas stara się o to, co dla bliźniego 
dogodne – dla jego dobra, dla zbudowania (Rz 15,2). Każdy członek ciała Chrystusa, 
którym jest Kościół, otrzymał zapewne niejeden dar duchowy. Dary te – jak mówi 
św. Paweł – świadczą o obecności Ducha Świętego w naszym życiu. Te otrzymane 
od Boga naturalne i duchowe dary mają przyczyniać się do budowania wspólnoty.

Teksty źródłowe

Konieczność wspólnoty: Karta II, 2.

Niech każdy z nas stara się o to, co dla bliźniego dogodne: Rz 15, 2.

Tworzymy jedno ciało: 1 Kor 12, 12–26.

Przywitanie i spotkanie

W kąciku modlitewnym kładziemy karton, na którym jest narysowana wiązka 
zboża (zob. str. 60). Każdy otrzymuje wycięte z kartonu ziarenko zboża, na któ-
rym napisane jest jego imię, i przykleja je na rysunku.

Dzielenie

 � Wszyscy razem

Scenka: dwie lub trzy osoby siedzą obok siebie. Jedna z nich zwija się z bólu.

Lektor: „Gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie członki” (1 Kor 12, 26).  
Jedna osoba zbliża się do cierpiącego, podaje mu szklankę wody i ociera mu 
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twarz. Ktoś inny wzywa lekarza: halo, doktorze!... Przychodzą sanitariusze 
i zabierają go. Pan chce byśmy pomagali sobie nawzajem.

 • Czy byliśmy w takiej sytuacji, w której przyszliśmy komuś z pomocą? Jak?

Potrzebujemy wspólnoty. 

Lektor: By nie było rozdwojenia w ciele, lecz żeby poszczególne członki trosz-
czyły się o siebie nawzajem (1 Kor 12, 25). Sam Jezus pozwolił Szymonowi 
Cyrenejczykowi nieść krzyż, a Weronika otarła Jego oblicze. Karta mówi nam: 
Aby żyć swoją wiarą, każda osoba, nawet najbardziej zraniona, potrzebuje 
spotkania z prawdziwymi przyjaciółmi, by razem tworzyć środowisko akceptacji 
i ciepła, w którym każdy może wzrastać w wierze i w miłości (II, 2). Intonuje-
my śpiew dziękczynny: Zobaczcie jak jest dobrze przebywać razem z braćmi. 

 � W małych grupach

Przypominamy sobie, jak we wspólnocie sobie pomagamy i towarzyszymy. 
Wszystko, co przeżywamy razem – rekolekcje, obozy wakacyjne, spotkania...
 • Do czego są mi potrzebni inni w Wierze i Świetle?
 • Do czego ja jestem potrzebny innym?
 • Czy zgadzam się na pomoc? Jak można mi pomóc? Czy nie wydaje mi się, że 

nikogo nie potrzebuję?
 • Czy poświęcam czas na słuchanie innych?
 • Czy jestem otwarty na innych, czy też zamknięty w sobie?

Świętowanie

Każdy próbuje narysować twarz swojego sąsiada. Zbieramy rysunki i staramy się 
odkryć, kto jest na każdym z nich.

Modlitwa
Daj nam, Panie, to, czego potrzebujemy, aby wzrastać w wierze, aby odpowie-
dzialnie podejmować wzajemne więzi. Odnów w nas łaskę chrztu. 

W tym sakramencie Jezus daje nam siłę, która otwiera nas na służbę braciom. 

Modlitwa z gestami:
Ojcze, jestem Twoim dzieckiem (podnosimy ręce), 
Mam mnóstwo dowodów na to, że mnie kochasz (kładziemy ręce na sercu), 
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Chcę Cię wychwalać moim śpiewem (otwieramy ramiona), 
Radosnym śpiewem o moim chrzcie (podnosimy ramiona).

Zwracamy się w stronę narysowanej wiązki zboża. 
Wiele ziaren jest w kłosie zboża, wiele kłosów to święto – żniwo, zaspokajające 
głód człowieka. Tworzymy wspólnotę, zjednoczeni jak ziarna w kłosie...

Potem podajemy sobie ręce:
Ojcze, oto Twoje dzieci, tworzące jedną rodzinę, ożywiane jednym Duchem, 
jedną wiarą, jednym życiem.

 � Modlitwa ubogiego

Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że jestem we wspólnocie, wszyscy potrzebujemy 
siebie nawzajem.

Warsztaty artystyczne

Potrzebujemy siebie nawzajem. Wycinamy z papieru łańcuszki (ribambelle) 
z postaciami trzymającymi się za ręce (zob. str. 60).
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Jak czujemy się we wspólnocie?

Chcemy  Chcemy  
powiedzieć Ci: takpowiedzieć Ci: tak
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Słowo miesiącaSłowo miesiąca

W spólnota jest miejscem, w którym każdy czuje się wolny. Każdy członek 
ma inne potrzeby, bo każdy jest inny i przeżywa różne rzeczy inaczej. 
Wspólnota powinna być miejscem, w którym przyjmuje się i niesie 

potrzeby każdego z jej członków. Jako wspólnota przebywamy razem różne etapy 
naszej historii i mamy potrzeby, które powinniśmy rozeznawać w świetle potrzeb 
członków wspólnoty. Indywidualne dary każdego z członków wspólnoty służą 
wszystkim we wspólnocie. Każdy może wyrazić swoje potrzeby, dzielić się nimi 
w wolności i z ufnością, bo otaczają nas prawdziwi przyjaciele. W ten sposób 
możemy razem wzrastać. Wspólnotę trzeba budować w oparciu o wiarę w Chry
stusa, a więc na skale. Każdy członek wspólnoty jest wezwany do doświadczania 
w swoim życiu inspiracji zawartej w Karcie i Konstytucji Wiary i Światła. We 
wspólnocie odkrywamy, że mamy być dla siebie nawzajem znakami miłości 
Bożej. Ta miłość Boża – wyrażana w obecności przyjaciela, z którym możemy się 
dzielić tym, czym jesteśmy i tym, czego potrzebujemy – staje się doświadczeniem 
radości. W tym miesiącu każdy otrzymuje zaproszenie, by poświęcić czas na 
zastanowienie się, jak się czuje we wspólnocie, co ona mu przynosi, czego mu 
w niej brakuje, oraz jakie są jego potrzeby. Będziemy się tym dzielić i w oparciu 
o to zastanowimy się, jak pracować we wspólnocie. Rezultaty tej oceny pomogą 
ekipie koordynującej, która będzie wiedziała, jaki wymiar życia wspólnotowe
go najlepiej odpowiada dziś potrzebom członków, a co we wspólnocie trzeba 
umocnić. Dokonanie tej oceny we wspólnocie będzie też sposobnością dla każ
dego z jej członków, by dowiedzieć się, czego potrzebują inni, i zaangażować się 
w zaspokajanie tych potrzeb. 

Teksty źródłowe

Dom wzniesiony na skale: Mt 7, 21–29.

Przywitanie i spotkanie

Ekipa podaje każdemu na powitanie kamyk, który posłuży jako materiał w czasie 
warsztatów artystycznych. Po spotkaniu zabierze do domu, aby przypominać 
sobie o podjętym zaangażowaniu.
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Dzielenie

 � Wszyscy razem

Możemy przedstawić fragment z Ewangelii wg św. Mateusza. 

Często mówimy, że nasza wspólnota jest jak druga rodzina, że wspólnota jest 
jak nasz dom. Dom jest miejscem, w którym są rozpoznane i zaspokajane 
potrzeby mieszkańców. Wspólnota Wiary i Światła jest takim domem na 
cztery różne sposoby: 

 • Wspólnota jest naprawdę domem, gdy jestem przyjęty i spotykam się z in
nymi, gdy jestem akceptowany takim, jakim jestem, gdy nikt nie pragnie mnie 
zmieniać, gdy znajduję przestrzeń do dzielenia się sobą, gdy słucham i jestem 
wysłuchany. To miejsce, ta sala, w której teraz jesteśmy, jest takim domem. 
Niektórzy mogę odegrać rolę osób przychodzących do domu: pozdrawiają 
wszystkich: Dzień dobry! i siadają wśród innych.

 • Wspólnota jest miejscem modlitwy. Wspólnota jest domem, w którym 
mogę spotkać Boga, w którym mogę wzrastać w doświadczeniu miłości Bożej. 
Jest to dom dziękczynienia za to, że Jezus gromadzi nas razem. Tu bywa spra
wowana Eucharystia. Kilka osób może przedstawić jak wspólnota przeżywa 
zwykle czas modlitwy. 

 • Wspólnota jest miejscem świętowania. Jest domem, w którym wyrażam 
radość serca z otrzymanego daru Komunii z innymi. Kilka osób przedstawia 
czas świętowania i radości, śpiewając i tańcząc przy akompaniamencie in
strumentów.

 • Wspólnota jest miejscem wierności. Jest domem, w którym zawsze mogę 
odpocząć dzięki wiernej przyjaźni, jaką ofiarują mi pozostali członkowie, 
a także dzięki spotkaniu. Kilka osób przedstawia „czwarty czas”, na przykład 
spacer.

Jednak nie zawsze czujemy wsparcie w każdym z tych czterech domów. Cza
sem wspólnota nie jest w stanie odpowiedzieć na związane z wyżej wymienio
nymi punktami potrzeby każdego z jej członków. Czasem możemy odczuwać, 
że zamiast być wewnątrz, jesteśmy raczej na zewnątrz. Dokonujemy oceny 
każdego z „czasów” we wspólnocie, rozważając potrzeby, jakie mamy w danej 
chwili i na ile znajdujemy w każdym z „czasów” wsparcie. 

 • Czego najbardziej potrzebuję?
 • Co znajduję dziś we wspólnocie w czasie przywitania i dzielenia się, modlitwy, 

świętowania i wierności?
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 � Warsztat

W tym miesiącu zamiast spotkania w małych grupach będzie warsztat, na 
którym dokonamy oceny aktualnej sytuacji we wspólnocie.

Materiał i przygotowanie

Ekipa koordynująca przedstawia cztery domy (zob. str. 60) na tablicach powie
szonych na ścianach, tak by wszyscy je dobrze widzieli. Ekipa przygotuje też 
dla każdego członka wspólnoty osiem sylwetek z papieru – cztery czerwone 
i cztery niebieskie (zob. str. 60), a także rozda każdemu długopisy, aby każdy 
mógł napisać, co czuje. Ci, którzy nie umieją pisać, mogą narysować szczęśliwe 
albo smutne twarze, wskazujące, którego z domów najbardziej (lub najmniej) 
potrzebuję w obecnej chwili lub w którym otrzymuję najwięcej (lub najmniej) 
wsparcia. Koordynator wytłumaczy znaczenie każdego z domów i zada dwa 
pytania (zob. niżej).

Doprowadzenie do oceny

Koordynator stawia pierwsze pytanie: Czego mi brakuje w każdym „czasie” 
życia wspólnoty? Przyjęcia, dzielenia się, świętowania czy wierności? Pozo
stawia czas na osobistą refleksję i towarzyszy tym, którzy tego potrzebują. 
Najważniejsze, żeby każdy mógł napisać, lub narysować, co odczuwa. Każdy 
wyjaśnia swoją odpowiedź na pytanie, pisząc lub rysując na czterech czerwo
nych sylwetkach, z których każda należy do innego domu–„czasu”. Położy je 
w domu lub na zewnątrz, stosownie do tego, jak się czuje w każdym z nich. 
Koordynator stawia drugie pytanie: Co znajduję dzisiaj we wspólnocie? Każdy 
opisuje swoją odpowiedź na czterech niebieskich sylwetkach. Potem umieści 
je w domu lub na zewnątrz.

Wnioski

Gdy wszyscy skończą pisać, koordynator prosi członków wspólnoty, by za
stanowili się nad tym, co usłyszeli i zobaczyli... Jakie są nasze potrzeby, jak 
możemy lepiej odpowiedzieć na potrzeby każdego domu, co możemy zrobić 
jako wspólnota? Każdy angażuje się w polepszenie życia wspólnoty i uczynie
nie z niej prawdziwego domu dla wszystkich. 



53

Warsztaty artystyczne

Zapisujemy nasze zaangażowanie na kamyku, który otrzymaliśmy na początku 
spotkania i dekorujemy go, aby zaznaczyć naszą intencję upiększenia naszego 
domu.

Modlitwa

Wypowiadamy swoje zaangażowanie podczas modlitwy lub Eucharystii i ofiaru
jemy je Jezusowi. Wiemy, że to On jest prawdziwym budowniczym wspólnoty. 
Kamyki symbolizują naszą wiarę. Jeśli będziemy prosić, wiemy, że Jezus da nam 
swą siłę, abyśmy wytrwali w zaangażowaniu. 

Możemy również zorganizować ceremonię podjęcia zaangażowania (zob. str. 63).

 � Modlitwa ubogiego

Panie Jezu, wierzę w Twoją miłość i w miłość moich braci.

Świętowanie

Wszyscy członkowie wspólnoty trzymają w ręku chustę lub pasek materiału. Gdy 
zaczyna grać muzyka, wszyscy zaczynają tańczyć z chustami, poruszając się we 
wszystkich kierunkach. Animator wskazuje na jakąś część ciała (ramiona, kolana, 
łokcie, ręce...) i wszyscy wtedy tańczą wskazując chustą tę część ciała.
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Warsztaty artystyczneWarsztaty artystyczne

Wszystkie ilustracje znajdziecie na stronie internetowej Wszystkie ilustracje znajdziecie na stronie internetowej 
międzynarodowej Wiary i Światła: www.foietlumiere.org/międzynarodowej Wiary i Światła: www.foietlumiere.org/

rubriques/haut/album_photorubriques/haut/album_photo

 � Łódki z papieru

Materiał: kartka formatu A5 kolorowa z jednej strony, a biała z drugiej, karton, 
spinacze, klej, dwustronna taśma samoprzylepna. 
 • Na białej stronie narysować linie jak na obrazku. Następnie zgiąć kartkę 

wzdłuż linii i w miejscach wskazanych na zdjęciu przykleić kawałeczki taśmy 
dwustronnej.

 • Zacząć od zgięcia ukośnego (por. środkowe zdjęcie). Zgiąć lewy róg. Potem 
zgiąć prawy róg w części środkowej – mamy dziób statku. Taśma dwustronna 
w środku lepiej podtrzyma papier.

 • Zrobić rufę statku. Składać zgodnie z kierunkiem strzałek. Następnie złożyć 
dwa krańce papieru w łódce, tak by rufa była stabilna.

 • Narysować na kartonie prosty kształt figurkiósemki; większe kółko będzie 
tułowiem, mniejsze głową. Wyciąć kształty, by zrobić kilka figurek ludzików. 

 • Użyć odpowiednich spinaczy (por. ostatnie zdjęcie), do podtrzymania ludzi
ków. Spód każdego spinacza przymocować do dna łódki przy pomocy taśmy 
dwustronnej. Na ludzikach można napisać imiona członków wspólnoty.

https://www.foietlumiere.org/rubriques/haut/album_photo
https://www.foietlumiere.org/rubriques/haut/album_photo
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 � Ikona Trójcy Świętej

Ikona zwana też „Gościnnością Abrahama”, napisana w XV wieku przez prawo
sławnego mnicha Andrzeja Rublowa.
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 � Drzewo

Materiał: zielony papier, flamastry, nożyczki, klej.

Przerysujmy lub skopiujmy to drzewo w tak dużym rozmiarze, by każdy członek 
wspólnoty mógł do niego przykleić swój liść z imieniem.

 � Kostki
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 � Mały Jezus w sercu wspólnoty

Materiał: karton, nożyczki, klej, flamastry, 
małe kawałeczki rafii, kawałki materiału, 
mała piłeczka lub kulka, korek.

Owinąć korek materiałem, przykleić głowę 
z piłeczki lub kulki. Położyć Dzieciątko Jezus 
na łóżeczku z rafii, pośrodku gwiazdy. 

 � Zabawa z drabiną i wężem

 � Mapa prowincji

 � Lista krajów, w których jest Wiara i Światło:
Afryka Południowa, Albania, Niemcy, Argentyna, Armenia, Australia, Austria, Belgia, Benin, Bośnia 
i Hercegowina, Brazylia, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kanada, Chile, Cypr, Kolumbia, Korea 
Południowa, Chorwacja, Dania, Egipt, Ekwador, Hiszpania, Estonia, Stany Zjednoczone, Francja 
i terytoria zamorskie, Galilea, Gruzja, Gibraltar, Grecja, Honduras, Hongkong, Węgry, Indie, Iran, 
Irlandia, Włochy, Japonia, Jordania, Kenia, Kuwejt, Łotwa, Liban, Litwa, Luksemburg, Madagaskar, 
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Malezja, Mauritius, Meksyk, Nikaragua, Nigeria, Norwegia, Nowa Zelandia, Uganda, Pakistan, 
Paragwaj, Holandia, Peru, Filipiny, Polska, Portugalia, Republika Demokratyczna Kongo, Repu
blika Dominikany, Republika Czeska, Republika Środkowoafrykańska, Rumunia,Wielka Brytania, 
Rosja, Rwanda, Salwador, Serbia, Seszele, Singapur, Słowacja, Słowenia, Sudan, Sudan Południowy, 
Szwecja, Szwajcaria, Syria, Tajwan, Togo, Ukraina, Zambia, Zimbabwe.

 � Dzielenie

Materiał: tablica, dwa cienkie kartony – jeden czerwony, 
a drugi żółty, nożyczki, klej, flamastry. Obrysować kontur 
swojej dłoni na czerwonym i na żółtym kartonie, wyciąć. 
Narysować lub napisać na czerwonej dłoni to, czym nie 
lubimy się dzielić z innymi. Na żółtej dłoni narysować 
lub napisać to, czym chcemy się dzielić, i przykleić ją na 
tablicy nadając kształt serca. 

 � Małe figurki

Materiał: tablica, cienki karton, nożyczki, flamastry, klej.

Wyciąć sylwetki z białego kartonu, pokolorować je i przykleić wokół imienia 
Jezus.

Jezus
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 � Maski

 � Łódka  � Bukiet z serc

 � Girlanda z serc

Wyciąć z papieru paski (2 cm 
szerokości i 30 cm długości). 
Złożyć każdy pasek na pół, moc
niej ściskając miejsce, w którym 
jest zagięty. Skleić dwa końce pa
ska. Przy klejeniu łączyć ze sobą 
serduszka, aby zrobić girlandę.
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 � Wiązka zboża  � Ribambelle (łańcuszek)

 � Sylwetki

 � Domki



61

AneksAneks

Wielkanoc.

Wspólnoty zrodzone ze zmartwychwstania

W wielkanocny poranek kobiety poszły do grobu, ale nie znalazły tam ciała Je
zusa. „Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, 
ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: Nie bójcie 
się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał z martwych, nie ma Go 
tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: 
Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział” (Mk 16,5–7).

Wiara i Światło narodziła się pięćdziesiąt lat temu, w Wielkanoc 1971 roku. Był 
to prezent dla nas i dla całego Kościoła. Nikt nie planował takiego początku, nikt 
sobie go nie wyobrażał, przygotowaliśmy tylko wielką pielgrzymkę. To Duch 
Święty wszystko przewidział i oto teraz ten wielki skarb mamy w naszych rękach, 
mamy skarb, którym trzeba się dzielić. 

Bóg zawsze nas zadziwia, Jego drogi prowadzą poza naszymi przewidywaniami 
i planami, wyruszamy na Jego poszukiwanie, ale jak Go znaleźć, skoro nie wiemy, 
gdzie szukać? Ewangelia nam przypomina, że Jezus zawsze nas poprzedza, od 
wielkanocnego poranka idzie przed nami, pokazując Piotrowi i nam wszystkim 
drogę. Od Wielkanocy 1971 roku Jezus podąża drogą Wiary i Światła i wyznacza 
nam spotkanie w Galilei. Gdzie jest nasza Galilea? Galilea to miejsce, w którym 
uczniowie rozpoczęli swoją drogę z Jezusem. To miejsce ich codziennego życia 
w rodzinach, miejsce ich pracy. Także i dzisiaj Jezus miejsca spotkania wyzna
cza nam w naszym codziennym życiu. Czeka w nich na nas, abyśmy mogli Go 
spotkać. 

Możemy więc zobaczyć i spotkać Jezusa w naszym codziennym życiu. Galilea to 
nasze domy, nasze wspólnoty Wiary i Światła, nasze miejsca pracy. Za każdym 
razem, gdy słuchamy wezwania Jezusa i gdy idziemy na spotkanie wspólnoty, 
mamy szansę Go zobaczyć i spotkać. 
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Jezus Zmartwychwstały żyje i nieustannie nam towarzyszy. Nie musimy Go szu
kać, bo się nie ukrywa, mamy po prostu posłuchać Jego wezwania, być posłusz
nymi Jego słowu i pozwolić Mu się poprowadzić. Oto wielkanocny prezent, oto 
dar Wiary i Światła dla nas, dla wszystkich poszukujących Jezusa, a może też dla 
przyjaciół, z którymi dzielimy drogi życia. 

Zesłanie Ducha Świętego.

Wspólnoty prowadzone przez Ducha

Duch Święty zstąpił na apostołów, którzy w Jerozolimie czekali na obiecany 
przez Jezusa dar. Jest to niezwykły moment dla apostołów i dla Kościoła, który 
w tamtej chwili rozpoczynał swą drogę. „Ukazały się im też języki jakby z ognia, 
które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni 
Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał 
mówić” (Dz 2, 3–4). 

Droga Wiary i Światła przypomina drogę Kościoła powszechnego, który narodził 
się z Ducha, i który przez pierwsze pięćdziesiąt lat mówił językami całego świata! 
Nasze wspólnoty są obecne w osiemdziesięciu sześciu krajach – tak cud Zielonych 
Świąt trwa do dziś: Duch Święty nadal prowadzi Kościół i nas wszystkich. 

Umiejętność mówienia obcym językiem oznacza możliwość komunikacji, ro
zumienia i bycia rozumianym. Dobre zrozumienie jest dla nas bardzo ważne, 
a niestety często nie rozumiemy, co ktoś do nas mówi; zdarza się też, że sami 
nie jesteśmy rozumiani – nawet gdy mówimy tym samym językiem – bo nie 
umiemy słuchać, bo brakuje nam słuchania sercem. Duch Święty nadal oświeca 
i rozgrzewa nasze serca, tak jak w dniu Zesłania, wciąż czyni nas gotowymi do 
przyjmowania każdego człowieka i do bycia z nim. 

Dzięki Wierze i Światłu otrzymaliśmy bardzo cenny prezent, dar, którego nie 
powinniśmy zatrzymywać dla siebie – przeciwnie, mamy dzielić się nim ze 
wszystkimi. Każdego dnia Duch Święty wyprowadza nas z Jerozolimy i każe 
wyruszyć w drogę, abyśmy z wieloma innymi rodzinami dzielili się darem na
szych wspólnot, darem przyjaźni i braterstwa. W dniu Zesłania Ducha Świętego 
rozpoczęto głoszenie Ewangelii na całym świecie. Również nas wciąż prowadzi 
światło i moc Ducha Świętego, umacnia nas na drodze Wiary i Światła. Pozwólmy 
tylko się poprowadzić Jego światłu i Jego mocy.
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Podjęcie zaangażowania

W kaplicy lub w kąciku modlitewnym przy ołtarzu lub przed dużym krzyżem 
zapalamy dużą świecę. Obok umieszczamy sztandar wspólnoty. Koordynator 
i kapelan stoją obok siebie. Zapalamy mniejsze świeczki. Kapelan wzywa pierwszą 
osobę. Staje ona przy ołtarzu i mówi: Panie Jezu, wzywasz mnie, bym był Twoim 
świadkiem, Twoim posłańcem i Twoim sługą we wspólnocie. Ja (imię) chcę Ci 
powiedzieć „tak”. 

Potem koordynator zwraca się do tej samej osoby, mówiąc: Podjąłeś zaangażo-
wanie we wspólnotę .... (nazwa). Osoba odpowiada: Tak. 

Albo:
 • Czy chcesz iść za Jezusem w naszej wspólnocie?
 • Czy chcesz zaangażować się w uczestnictwo w naszych spotkaniach z całego 

serca?
 • Czy chcesz być przyjacielem każdego we wspólnocie?

Ceremonię możemy zakończyć radosnym śpiewem.



Polska była pierwszym z krajów leżących za „żelazną kur
tyną”, w którym narodziła się Wiara i Światło. Nic w tym 
dziwnego, ponieważ było to jedyne komunistyczne pań
stwo, w którym katolicy mieli możliwość wyjazdu na Za
chód i nawiązania kontaktów ze swymi braćmi w wierze.

Latem 1978 roku Marcin Przeciszewski, student historii, 
wyruszył autostopem do Francji...

http://ksiegarnia.wydawnictwojak.pl/duchiumysl/18nigdywie
cejsami.html

cena 30 zł

Do opracowania niniejszego kalendarium zainspirowa
ła nas decyzja o wydaniu polskiego tłumaczenia książki 
MarieHélène Mathieu „Nigdy więcej sami”. 

Różne były pomysły co do formuły tego dodatku; ostatecz
nie przybrał on kształt spisu wydarzeń, wzbogaconego 
wspomnieniami i pamiątkowymi fotografiami. Świadomie 
wykorzystaliśmy tytuł książki MarieHélène, mając na
dzieję, że ten krótki zarys polskiej historii Wiary i Światła 
będzie dla nas dopełnieniem przedstawionego tam obrazu, 
a także inspiracją do porzucania własnego egoizmu, lęku 
czy samotności oraz poszukiwania prawdziwej radości 
i prostoty wiary we wspólnocie.

http://ksiegarnia.wydawnictwojak.pl/duchiumysl/21historia
wis2014.html

cena 15 zł
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Modlitwa Wiary i ŚwiatłaModlitwa Wiary i Światła
Jezu, przyszedłeś na tę ziemię, 

aby objawić nam Twojego Ojca, naszego Ojca 
i nauczyć nas wzajemnie się kochać. 

Ześlij Ducha Świętego, którego obiecałeś. 
Prosimy, niech z nas uczyni w tym świecie wojen i podziałów 

swe narzędzia jedności i pokoju. 

Jezu, wezwałeś nas, byśmy szli za Tobą 
we wspólnocie Wiary i Światła. 
Chcemy Ci odpowiedzieć: tak! 
Chcemy żyć związani miłością 

w tej wielkiej rodzinie, która nam dałeś, 
aby wspólnie nieść cierpienia i trudy, 

dzielić się radością i nadzieją. 

Naucz nas, Panie, przyjmować nasze zranienia i słabości, 
aby w nich objawiła się Twoja moc. 

Naucz nas odnajdować Twoją twarz i Twoją obecność 
we wszystkich naszych braciach i siostrach, 

zwłaszcza najsłabszych. 
Naucz nas iść za Tobą drogami Ewangelii. 

Panie Jezu, powierzamy się Twojej Matce, Maryi. 
Ona pierwsza Cię przyjęła. 

Pomóż każdemu z nas przyjmować Cię podobnie, 
także we wspólnotach. 

Pomóż nam wiernie trwać, wraz z Maryją, u stóp Krzyża, 
blisko wszystkich ukrzyżowanych tego świata. 

Pomóż nam żyć, tak jak Ona, Twoim Zmartwychwstaniem. 
Amen.
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