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Leeds 2013

Od 20 do 27 lipca cała rodzina ruchu Wiara i Światło zaproszona jest do wzięcia 
udziału w Zgromadzeniu Międzynarodowym w Leeds w Wielkiej Brytanii, aby przeżyć 
„czas refleksji i dzielenia się z innymi” oraz żeby „pogłębić… oddanie się duchowi 
Karty” Wiary i Światła.

Będzie tam zorganizowane Zgromadzenie Ogólne dla przedstawicieli 
wszystkich prowincji Wiary i Światła. Poprzednie Zgromadzenie, na którym 
ratyfikowano nową Konstytucję, odbyło się pięć lat temu, w 2008 roku, w Lourdes.

To już pięć lat! Przez te lata świat się zmienił. Zmienił się także ruch Wiara 
i Światło. Miały miejsce takie wydarzenia, jak powstawanie nowych prowincji, wprowadzenie w życie nowej 
Konstytucji, wybory nowych Rad Prowincji, osiem międzynarodowych sesji formacyjnych, w których wzięło 
udział ponad 350 członków, obchody 40 rocznicy, ponad 50 pielgrzymek na całym świecie, żeby wymienić 
tylko tych kilka wydarzeń.

Teraz ważne jest zebranie tych wszystkich doświadczeń i podzielenie się pięknem  zmian oraz 
wyzwaniami, z jakimi się zetknęliśmy i ulepszeniami, jakie mogą być konieczne w przyszłości.

Zespół Zadaniowy złożony z:  Ghislaina du Chéné, Koordynatora Międzynarodowego, Clauda 
Gravela z Rady Zarządzającej i Alaina Saint-Macary, przyjaciela Wiary i Światła oraz członka L’Arche 
konsultował z Wami Wasze doświadczenia z ostatnich pięciu lat i ich ocenę. Wstępny raport zostanie 
wkrótce do Was przesłany, tak więc będziecie mogli zapoznać się z rezultatami tego zadania oraz 
zastanowić się nad wnioskami Zespołu i zaproponowanymi przez niego priorytetami na nadchodzące lata.

To właśnie w Leeds refleksja ta zostanie uzupełniona poprzez głosowanie członków Zgromadzenia 
Ogólnego, którzy podejmą decyzję co do priorytetów na nadchodzące pięć lat oraz wybiorą zespół, którego 
zadaniem będzie wprowadzenie ich w życie. Zespół ten będzie się składał z Koordynatora 
Międzynarodowego, Prezydenta i członków Rady Zarządzającej, a także z kilku Wicekoordynatorów 
Międzynarodowych.

To czas, gdy wszyscy powinniśmy być razem, żeby Duch Święty przemówił do nas!

Wiara i Światło jest bardzo zróżnicowanym ruchem, składającym się z prowincji, różnych 
społeczności, których światy są bardzo odmienne. Gdy jesteśmy wszyscy razem, możemy zaobserwować 
naszą różnorodność i wyjątkowość, tak aby je zrozumieć i cieszyć się nimi. Jest to doświadczenie, które 
poruszało mnie głęboko, dokądkolwiek podróżowałem. I wywiera ono wrażenie na każdym, bez wyjątku.

Gdy jesteśmy wszyscy razem możemy zrozumieć, że to, co robimy u siebie, jest dobre i to, co jest 
robione gdzie indziej, jest także dobre. Zaczynamy rozumieć, że nasza misja, kształtowana przez naszą 
własną rzeczywistość, gdziekolwiek na świecie żyjemy, może być urzeczywistniania na różne sposoby. 
Języki mogą być różne, środki finansowe, którymi dysponujemy mogą się także różnić, ale miłość, dzielenie 
się i radość w naszych wspólnotach są takie same, niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy.

Podczas tego międzynarodowego spotkania musimy przeżyć ponownie to wszystko, co dzieje 
się w każdej z naszych wspólnot. Ludzie z bardzo różnych środowisk spotykają się w jednym miejscu. 
Otwieramy nasze serca na te różnice, odkrywamy całe ich bogactwo i dążymy do zbudowania mostu, 
pomocnego w pokonaniu dystansu, który może istnieć między nami. W ten sposób chcemy dzielić się tym, 
co jest wspólne dla nas wszystkich.

Razem, zgromadzeni przy tym samym stole, dzieląc chleb i wino, modląc się, słuchając uważnie 
siebie nawzajem, jesteśmy w stanie porozmawiać i dać się pokierować Duchowi Świętemu.

Leeds – twój udział jest ważny 



Leeds 2013

Ważne jest, aby to zasiadanie przy stole w jak najwyższym stopniu odzwierciedlało nasz ruch, żeby 
w spotkaniu uczestniczyli delegaci ze wszystkich prowincji, tych z bliska i tych z daleka.

Rodzinny obiad jest niepełny, jeśli kogoś na nim zabraknie. Dlatego też, każdy z nas ma obowiązek, 
poprzez podjęte działania lub wpłacone datki, zrobić wszystko, co jest możliwe, aby wszyscy pozostali 
członkowie ruchu mogli być obecni, i żeby nikogo nie zabrakło w czasie uczty.

Ważne jest nie tylko to, żeby w czasie spotkania obecne były delegacje ze wszystkich prowincji, 
ale także to, żeby delegacje te były jak najbardziej kompletne i reprezentatywne dla każdej z naszych 
prowincji na całym świecie. Tylko w takiej sytuacji będziemy mogli porozmawiać z całym przekonaniem 
o różnych realiach, w których żyjemy, oraz o naszych potrzebach i nadziejach na przyszłość.

Z całego serca zapraszam Was na to spotkanie. Nie przegapcie tej możliwości ponownego 
zobaczenia się, odnowienia więzi powstałych podczas międzynarodowych pielgrzymek, nawiązania 
nowych przyjaźni i przeżycia tego jedynego w swoim rodzaju doświadczenia, jakim jest międzynarodowe 
spotkanie wielkiej rodziny Wiary i Światła.

Podsumowując, chciałbym także powiedzieć, że Louise i ja byliśmy głęboko poruszeni wieloma 
wiadomościami wyrażającymi współczucie i  słowami otuchy, otrzymanymi od dużej grupy osób z całego 
świata, jakie napłynęły do nas po śmierci matki Louise. Bardzo wam dziękujemy i mamy nadzieję, że nasze 
podziękowania będziemy mogli wyrazić osobiście podczas spotkania w Leeds.

Henri Major Prezydent

Żeby wszystkie prowincje mogły wysłać czterech 
delegatów na międzynarodowe spotkanie, 
sekretariat przygotował folder przedstawiający 
ruch Wiara i Światło oraz znaczenie tego 
rodzinnego spotkania jedności i formacji. Folder 
ten przeznaczony jest dla osób spoza ruchu, które 
mogłyby pomóc nam zdobyć niezbędne fundusze. 

W skrócie, 12 stron informacji: nasza misja, nasza 
historia, dlaczego organizowane jest między-
narodowe spotkanie, budżet, dobry udział...

Na stronie Intranetowej znajdziecie także wzory 
listów i pliki związane ze sponsoringiem, różne 
pomysły na zbieranie funduszy … które mogą być 
dostosowane do Waszych potrzeb, a więc 
do dzieła!

Z naszej strony zrobiliśmy co w naszej mocy, żeby 
Wam pomóc.

Kampania Mobilizacyjna!

http://www.faithandlight.org
Foi.lumiere@wanadoo.fr



Od redakcji: Magnificat Wiary i Światła

łym! Cierpienie związane z niepełno-
sprawnością nie jest przekleństwem, 
gdy znajduje się w sercu  naszych 
spotkań: jest ono źródłem wspólnoty! 
Przyjdźcie i zobaczcie!”

Od kwietnia 2011 roku w Nowej 
Zelandii aż do listopada 2012 
w Afryce Południowej, ogromny ogień, 
który rozpaliliśmy w Lourdes w lutym 
2011, zapłonął na pięciu konty-
nentach ponad 50 razy! Niestety, nie-
które prowincje, na przykład w Syrii, 
mogły dołączyć do nas tylko poprzez 
medytację i modlitwę...

Prowincje wyruszyły na pielgrzymki, 
zapraszając innych do udziału 
i spotkania. Uczestnicy dzielili się 
Dobrą Nowiną. Troszkę jak Maryja, 
udająca się z wizytą do swojej kuzynki, 
Elżbiety:

„To nasz Kościół niesie w sobie Dobrą 
Nowinę... a nasz Kościół to każdy 
z nas... Przybyliśmy tutaj troszkę jak 
Maryja, po pierwsze, żeby służyć... 
to było jej głównym pragnieniem, 
ale przyniosła ona także Dobrą 
Nowinę... I jak my zabierzemy się 
do głoszenia jej? Wiemy, że ci, których 
przyszliśmy „spotkać”, są jak Elżbieta; 

Na Wielkanoc 1971 roku, niewiele 
ponad 40 lat temu, Jean Vanier 
i Marie-Hélene Mathieu zorganizowali 
szczególną pielgrzymkę do Lourdes. 
Była ona reakcją na cierpienia pewnej 
rodziny, która została odrzucona przez 
Kościół i społeczeństwo z powodu 
ciężkiego intelektualnego upośle-
dzenia ich dwojga dzieci. Podczas 
przygotowań do tej pielgrzymki, które 
zajęły prawie trzy lata, najtrudniejszą 
sprawą była odpowiedź na dokuczliwe 
pytanie, powtarzane na różne spo-
soby: „Jaki to ma sens?” Lecz oni byli 
niewzruszeni, a rezultat był wspaniały!

Dar Wiary i Światła, nowy cud 
w Lourdes! Ludzie z niepełno-
sprawnością intelektualną są źródłem 
radości, są oni przewodnikami, którzy 
prowadzą nas ku prostocie i pokorze 
oraz sprawiają, że ponownie odkry-
wamy istotę przesłania Jezusa 
w Ewangelii!

Aby świętować 40 rocznicę narodzin 
ruchu Wiara i Światło, utworzonego 
w Poniedziałek Wielkanocny 12 kwie-
tnia 1971 roku, 51 prowincji Wiary 
i Światła zorganizowało pielgrzymki 
prawie na całym świecie. Rocznica ta, 
przy różnych okazjach, była dla 
każdego sposobnością do zostania 
posłańcem radości, można było 
wyruszyć i spotkać innych, aby 
powiedzieć im: „nie bójcie się, nasza 
radość nie jest fałszywa: to, czego 
doświadczamy w naszych wspól-
notach, jest czymś jedynym w swoim 
rodzaju, niezastąpionym i wspania-

oni są „nosicielami wiadomości”, 
która pochodzi od Boga.

Owoc spotkania Maryi z Elżbietą, 
ta Dobra Nowina, o której Maryja nie 
mogła mówić, była tak nadzwyczajna, 
to był właśnie Magnificat! Maryja nie 
mogła zrealizować jej w pojedynkę, 
dopiero pozdrowienie jej kuzynki 
„uwolniło” z niej tę przepiękną 
modlitwę! „I nasz Kościół nie mówi 
nam, nie wie, jakie jest dokładne 
połączenie między Dobrą Nowiną, 
którą my przynosimy, a tą „wiado-
mością”, która daje życie „innym”. 
Wszyscy jesteśmy wezwani, w na-
szych wspólnotach i w naszych pro-
wincjach, żeby być tymi łącznikami 
przyjaźni, której doświadczamy. 
A doświadczając tej przyjaźni 
i wspólnoty, możemy stać się proro-
kami i pokazać naszym Kościołom, 
że osoba niepełnosprawna intele-
ktualnie jest brakującym ogniwem, 
które pozwala nam stać się prawdzi-
wym przyjacielem Jezusa, gotowym 
poświęcić siebie dla służby naj-
słabszym i najmniejszym.

Ta uroczystość dobiega końca i, żeby 
iść dalej, musimy teraz bazować 
na tym, czego podjęliśmy się wcze-
śniej. Zadajmy sobie pytanie: „Co po-
kazaliśmy tym, którzy usłyszeli nasze 
przesłanie radości? Trzcinę potrzą-
saną przez osobę z autyzmem? Ludzi 
o ubraniach tak zniszczonych jak ich 

Posłańcy Radości we Włoszech...

„Przyjdźcie i zobaczcie!”
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planujemy zacząć od małego odpo-
czynku; zasłużyliśmy na niego… ale 
nie zapominajmy o kolejnej misji! 
Nauczyliśmy się lepiej poznawać 
inne wspólnoty, zamierzamy pielę-
gnować te przyjaźnie, przede 
wszystkim z tymi, którzy są najbliżej, 
wspólnie chcemy dzielić chleby, 
będziemy kontynuować naszą 
przygodę z Wiarą i Światłem.

Naszą misją jest stałe pragnienie 
stawania się rozpoznawalnymi, 
dzielenie się naszą dobrą nowiną, 
ogłaszanie światu, że osoby nie-
pełnosprawne mogą nas ewan-
gelizować i pokazać nam drogę, 
która prowadzi do Jezusa. Jest tyle 
rodzin, tylu przyjaciół, tyle parafii, 
tyle diecezji i tak wiele krajów, które 
czekają na Wiarę i Światło!

Ghislain du Chéné 

umysły? Proroków?” Pokazaliśmy to 
wszystko, i wiele innych rzeczy: tym 
co ja osobiście zapamiętałem, jest 
to, że entuzjazm, który zapo-
czątkował Wiarę i Światło w 1971 
roku, pozostał nietknięty! Radość 
zrodzona ze spotkania jest trwałym 
cudem, którego każdy musi sko-
sztować, niezależnie od tego, jaka 
jest jego niepełnosprawność, 
widoczna czy ukryta...

Ciężko pracowaliśmy, żeby nasze 
pielgrzymki były jak najpiękniejsze; 
prowincje wyruszały dwójkami, aby 
nieść przesłanie radości całemu 
światu, tak jak uczniowie wysłani 
przez Jezusa. Powracając, wypeł-
nieni byli radością! Ale Jezus przede 
wszystkim poprosił ich, żeby odpo-
częli: „Pójdźcie wy sami osobno 
na miejsce pustynne i wypocznijcie 
nieco!”. (Mk 6, 31); uczynił tak, żeby 
mogli odzyskać siły do pełnienia 
dalszej posługi. „Wy dajcie im jeść” 
(Mk 6, 37). W ruchu Wiara i Światło 

Od redakcji: Magnificat Wiary i Światła
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Wciąż jest wiele wrażliwych osób, które nie należą 
do żadnej wspólnoty i nie mają przyjaciół. Nadal zbyt wielu 
rodziców nie wie o Wierze i Świetle i o tym, że można w niej 
celebrować radość. Wiara i Światło nazywana jest ruchem 
misyjnym. Jesteśmy posłańcami Dobrej Nowiny! Każda 
osoba może powiedzieć do swoich przyjaciół: Jestem 
częścią wspólnoty, w której panuje szczęście i świętowanie, 
jesteśmy jak dzieci Boga wychwalające życie, pełni 
człowieczeństwa. Każdy z nas ma swoje problemy 
i słabości, ale miłujemy się nawzajem. Kochać drugiego 
człowieka nie oznacza robić coś dla niego. W Wierze 
i Świetle uczymy się radować drugim człowiekiem, mówiąc 
najsłabszym: „Jesteś piękniejszy niż masz odwagę 
uwierzyć”, a tym mniej słabym: „Jesteś ważny i drogi. Jesteś 
wartościowy, i ty także możesz być posłańcem radości 
i pokoju. Ty masz misję.” Każdy z nas ma misję do speł-
nienia na ziemi. My, którzy mamy tę łaskę poznania 
i doświadczania Wiary i Światła, musimy osobiście i jako 
cała wspólnota, głosić tę dobrą nowinę.

Fragment konferencji wygłoszonej w Lourdes w maju 2012
Posłuchaj (po francusku) w formacie MP3 na stronie

www.foietlumiere.org

Jean Vanier



Pielgrzymki 2012

Kurtyna opadła 10go października 2012 roku w Fish 
Hoek niedaleko Cape Town w RPA. Ostatnia 
pielgrzymka zorganizowana by uczcić 40-tą rocznicę 
Wiary i Światła wieńczącą prawie dwuletnie 
świętowanie po całym świecie. Wysłannicy radości 
spotkali się około pięćdziesiąt razy w krajach, bądź 
w prowincjach, by podziękować za dar jaki został nam 
uczyniony w Lourdes w 1971! Przeszło 50 razy 
głosiliśmy przykazanie radości: 'Tak, przyjaźń 
i solidarność z ludźmi upośledzonymi intelektualnie 
jest źródłem wielkiej radości! Przyjdź i zobacz jak 

najmniejsi prowadzą nas do Jezusa, któremu są oni 
bardzo bliscy’. Piękne torty urodzinowe zostały 
ostrożnie zrobione około 50 razy, wszystkie bardzo 
smaczne, wszystkie bardzo piękne! Około 50 razy 
nasza pieśń 'Wysłannicy radości' była śpiewana!

Ale pewnego dnia musieliśmy przestać... i tego dnia 
około stu ludzi zgromadziło się, by świętować po raz 
ostatni. Znajdowali się tam członkowie pięciu 
afrykańskich wspólnot (z Cape Town i Johannes-
burga), do której dołączyła Elinata z Bulawayo 
w Zimbabwe, koorynator afrykańskiej prowincji 
Capricorn. Zaproszono wolontariuszy, by pomóc 
i odkryć piękno naszego społeczeństwa. Program 
zajęć był bardzo intensywny: gry, śpiewy i tańce (patrz 
film), kilka przemówień, modlitwa, posiłki, liturgia...

Na koniec posiłku podzieliliśmy się wielkim ciastem, 
udekorowanym obrazkiem okładki naszego osta-
tniego przewodnika: Drogowskazy, które okazały się 
doskonałe i bardzo pożywne!
Czas liturgii skupił się na dwóch symbolach: łamanie 
chleba, przedstawiany przez chór Pielgrzymów 
z Emmaus oraz namaszczenie oliwą wszystkich głów 
słowami błogosławieństwa.

Ostatecznie i to było podkreśleniem tego pięknego 
dnia, gdzie byliśmy wprowadzeni w rytm afrykańskich 
bębnów i perkusji! Lider zespołu zjawił się, a my, 
w mniej niż godzinę, byliśmy w stanie grać, jakbyśmy 
grali całe nasze życie! Osiem minut szaleństwa, gdzie 
każdy pomimo choroby był w stanie wejść do wielkiej 

wspólnoty, osiem minut, gdzie 
wszyscy byli zgodni, obojętni 
na nasze różnice!

Podziękowania dla Bev i dla ca-
łego zespołu, który przygotował 
i poprowadził ten dzień, byliście 
wspaniali, a ostatnia 'sesja bęb-
nów' przejdzie do historii, jako, 
że zrobiła najwięcej hałasu, tak 
jakbyśmy chcieli być słyszani 
po drugiej stronie świata: 'Razem 
możemy robić rzeczy niezwykłe, 
kiedy każdy jest akceptowany taki, 
jakim jest! Razem będziemy 
kontynuować przygodę przez nas-
tępne 40 lat i wiele więcej!'.

GdC

OSTATNIA ODSŁONA

Two nice messengers of joy

http://www.faithandlight.org/rubriques/haut/video/#Pčlerinages
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"Ombres et Lumiere" (Cienie i Światło) 
przedstawia specjalny magazyn dla Wia-
ry i Światła z okazji jego 40-lecia: 52 
strony (zawiera wyciągany album 
ze zdjęciami), świadectwa, reportaże 
z całego świata, refleksje Ghislain 
du Chéné, Marie-Hélene Mathieu, Jean 
Vanier, Andrea Riccardi...

Wkrótce tłumaczenie i dostosowane 
po angielsku i hiszpańsku.

Order Form  
to be returned to Faith and Light international 3 rue du Laos 78015 Paris, France 

T + 33 1 53 69 44 30 -  foi.lumiere@wanadoo.fr - www.faithandlight.org 
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  at a special price of €18 instead of €30 (Europe) Rest of the world : €24 

 

Name :                   

Address: 
 

 

 

 

 

 

Don’t send money now. Wait for our invoice which will take into account of the expedition costs. 

 



Maria i jej mąż Marek zainicjowali wspólnotę dla 
dzieci z Lyon 'Enfants Lumiere'. Benjaminek miał 
tylko kilka miesięcy. Byli liderami przez kilka lat. 
To społeczeńtwo urosło wystarczająco duże, by dać 
początek nowej wspólnocie dzieci. Matka sześcior-
ga dzieci, Maria, jest nauczycielem historii 
i geografii, ale także jest artystką.
Dzisiaj przemawia dla francuskiej gazety 'La Croix”.

Kiedy w kilka godzin po narodzinach Benjamina, 
naszego trzeciego z sześciorga dzieci, zauważyłam, 

znalazłam resztę mego ciała i duszy. Przez lata 
modlitwa była dla mnie potrzebą. Drugą rzeczą jaką 
nauczył mnie mój syn była wartość sentencji 
modlitwy Pana: "Daj nam chleba powszedniego". 
Dla mnie, to co ma znaczenie dane jest mi dzisiaj. 
Jak wyobrazić sobie, gdzie będzie Benjamin 
za dziesięć lat!

Nie wiem co przyszłość dla niego zgotuje. Jutro jest 
inny dzień i jutro jest w rękach Boga. Ta sentencja 
z modlitwy Pana jest we mnie tak zakorzeniona, 
że nie jestem w stanie martwić się przyszłością. 
Oczywiście, to nie uśmierza codziennych proble-
mów. Myślę, że jego życie, moje i jego cierpienia 
mają znaczenie, nawet jeśli jest ukryte przed 
światem. Próby te wzmagają człowieczeństwo, 
jestem tego przekonana. Dlaczego on cierpi? Nie 
wiem. To jest tajemnicą: ważne jest by zaakce-
ptować to, iż nie wie się wszystkiego. Wierzę, 
że w wieczności Benjamin znajdzie uzdrowienie 
i swoją radość. Bóg Ojciec oczekuje go tam. Mój syn 
uzmysławia mi ostateczność życia - dzięki niemu 
jestem świadoma, że zmierzam drogą ku wie-
czności.
Kiedy Beniamin miał dwa lata, podczas pielgrzymki 
do Fatimy spotkałam starego mężczyznę, który był 
ojcem upośledzonej kobiety. Powiedział mi: 
"w wieczór mojego życia, wierzę, że posiadanie 
upośledzonego dziecka było łaską." Od tamtego 
czasu, te słowa mocno przyległy do mojego serca, 
tak, że dzisiaj wiara w to nie jest mi obca - kiedy 
mówił o łasce, ten człowiek faktycznie mówił 
o obecności Boga. Jego słowa mocno mnie 
poruszyły.
Nigdy nie oczekiwałem czegoś od Boga. Nie opuścił 
mnie. Przez te lata pokazał mi tysiące znaków 
swojej obecności. Początkowo szukałam spokoju 
w modlitwie: Znalazłam zaufanie i pokój w tym 
co jest ponad mną.

Maria Garnier. Francja.

Świadectwa

że ma niedorozwój, uważałam, że moje szczęście 
zostało skończone raz na zawsze. Jakby moje życie 
zostało okryte smutkiem. Trwało to kilka miesięcy. 
Przez lata, radość stopniowo powracała, ale na 
stałe straciła poczucie pełni. Wiem, że żyję z tą luką, 
która nie zostanie załatana. Bóg mi przyzwolił, ale 
nie wymierzył(?). Przez co miałam poczucie Jego 
obecności w moim smutku.    

Przez kilka lat, Beniamin, który ma teraz 15 lat 
męczył mnie psychicznie i duchowo. W modlitwie 

BÓG MNIE NIE OPUŚCIŁ.
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PRZYWITANI W BELGI PRZEZ MARONICKICH MNICHÓW!

Wspólnota Emmaus została założona w Nivelles 
kilkanaście lat temu (około 26 lat temu).
Do ostatniego roku wspolnota spotykała się w małych 
lokalach wynajętych przez stowarzyszenie. Problem 
był taki, że inne ruchy i ugrupowania miały 
pierwszeństwo nad nami do użytkowania lokali. Stąd 
często byliśmy zmuszeni do znajdowania alter-
natywnych pomieszczeń dla naszych spotkań. 
W dodatku, wspólnota wcale nie była włączona jako 
parafia. Byliśmy wykluczeni, ale nie istnieliśmy jako 
ruch parafialny, nasza komunikacja nie była zła, oni 
nie istnieli. Przez 25 lat Emmaus istniało niezależnie.

Znaleźliśmy tymczasowe rozwiązanie w Bois-
Seigneur- Isaac, wiosce położonej około 5 km stąd. 
Bois-Seigneur-Isaac jest znana za cud Świętej Krwi 
w czasach średniowiecza. Powstałe tu opactwo stało 
się miejscem pielgrzymek. Opactwo przez wieki 
wzięte przez zakon kanoników było obszernie rozległe 
i wzrastała liczba budynków. Ostatnio Kanonicy, 
których nie było aż tak wielu, zjednoczyli swój zakon 
i opuścili Bois-Seigneur- Isaac i wydzierżawili własność 
od małej libańskiej społeczności dla 4 lub 5 mnichów.

Nie da się ukryć że obecność Wiary i Światła w Libi 
zachęciła Ojca Charnela, by ten zaakceptował naszą 
prośbę, by mieć nasz lokal w tym miejscu. Zna Wiare 
i Światło bardzo dobrze i natychmiastowo otworzył 
swoje drzwi. W zamian poprosił nas, byśmy mieli 
możliwie aktywny udział w życiu parafii, jaki tylko jest 
możliwy.

Teraz mamy nasz własny mały lokal wewnątrz i nawet 
nasz własny teren na zewnątrz: gdy pogoda jest ładna, 
spotykamy się na dziedzińcu klasztoru, pod wspa-
niałym drzewem orzechowym (które widzisz na zdję-
ciu).

Ja wraz z Nicole trochę obawialiśmy się reakcji 

członków naszego społeczeństwa: ich przywiązania 
do Nivelles, krótkiej trasy, która tworzyła podróż 
do spotkania, że będzie to trochę trudniejsze... 
Ale powitanie jakie nam zgotowano wszystko 
odmieniło i teraz nasza wspólnota czuje się naprawdę 

jak w domu z Ojcami Maronitami.
Zatem nie wiem jak to opisać: słowo bliźniacze zdaje 
się trochę administracyjne i słabe. Wierzę, 
że przywitanie (które stało się obustronne) otworzyło 
i uradowało serca dwóch stron: tak dla nas jak dla 
parafian. Można by powiedzieć, że wszyscy długo 
czekaliśmy na ten moment.

Więc tak to jest, nasza krótka historyjka, która mamy 
nadzieję będzie dalej kontynuowana i zmierzała w 
dobrym kierunku. Powinna zacząć się od: "Pewnego 
razu" i kończyć "Żyli długo i szczęśliwie" ale byłaby to 
wtedy opowiastka dla dzieci, kiedy jest to historia 
bardzo poważna. Jednakże, nie ma nic, aby zakończyć 
ją "Żyli długo i szczęśliwie..." i mieć nadzieję, że w tym 
miejscu będzie dużo dzieci Bożych. 

Jimmy Bruyninx Lider Wspólnoty

Świadectwa
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każdy uczestnik – z których wielu 
było młodych – był zapalony do na-
uki; Raúl zebrał bardzo wysokiej 
jakości, wspaniałą orkiestrę z gita-
rą, skrzypcami, pianinem, perku-
sją, głosem i repertuarem piose-
nek (po hiszpańsku i portugalsku).
Mieliśmy wieczór ze wspólnotami 
z Salamanki: wieczór modlitwy 
poprzedzony obiadem i nadzwy-
czajnie animowaną sesją zabaw! 
Co za atmosfera!

Na sam koniec swojej podróży, 
karawana międzynarodowej for-
macji wzniosła swój wielki szczyt 
w Salamance, w Hiszpanii. Fakty-
cznie ten wielki szczyt miał 
miejsce w „Casa de Iglesia”, wspa-
niałej historycznej budowli, której 
plany powstały w XVI wieku, 
za czasów Charlesa Quint’a. Raul 
jest koordynatorem, który wspa-
niale wszystko upraszcza. 

Raúl, Miguel i Muski, Alice i Na-
cho: cieszę się widząc jak te trzy 
prowincje mają wspólne przed-
sięwzięcia! Chciałbym podzię-
kować Zespołowi Formacji Mię-
dzynarodowej, Claude i Denise, 
Hervé i Anne (nawet jeśli ich tam 
nie było to mieli ogromny udział 
w przygotowaniu i sukcesie tej 
formacji) oraz ojcu Xavierowi, 
niestrudzonemu w swoich tłuma-
czeniach!
Teraz konieczne jest, aby pomy-
śleć co dalej: jestem pewien, 
że priorytety jakie zostaną usta-
nowione podczas nadchodzącego 
Zgromadzenia Ogólnego w Leeds 
będą zawierały rozdział na temat 
formacji…

GdC

NICZEGO NIE BRAKUJE W SALAMANCE!

Było tam czterdzieści osób 
z trzech prowincji z Półwyspu 
Iberyjskiego, na trzy dni formacji: 
bardzo intensywnej formacji, 
ponieważ to, co się działo w Sala-
mance zwykle zajmuje dwukro-
tnie więcej czasu. Dodatkowo 
zespół formacyjny został w osta-
tniej chwili zredukowany, Hervé 
i Anne Cuche byli chorzy i nie mo-
gli przyjechać. Dlatego więc przed-
stawiłem prezentację o towarzy-
szeniu: byłem zainspirowany 
sposobem, w jaki Julie opie-
kowała się swoją babcią w osta-
tnich latach jej życia i była dobrym 
towarzyszem. Ona zawsze bardzo 
ostrożnie używała słów prawdy, 
które wypowiadała nie krzywdząc 
nikogo i z ogromnym szacunkiem. 
Ich słabości spotkały się i zostały 
rozpoznane. 
Atmosfera była bardzo dobra, 

Ostatniego dnia, Carlos López 
Hernández, biskup Salamanki 
został poproszony by przywitać 
nas i powiedzieć jak ważna jest 
Wiara i Światło dla Kościoła. 
Następnie odbyła się końcowa 
Msza i rozesłanie wszystkich 
z powrotem do ich wspólnot. 
Chciałbym podziękować całemu 
lokalnemu zespołowi za ten czas, 

HONG KONG
maj 2010, 34 uczestników
 

SAO PAULO Brazylia
czerwiec 2010, 31 uczestników
 

ZEMBRZYCE Polska
lipiec 2010, 56 uczestników
 

LIMA Peru
sierpień 2010, 51 uczestników
 

CINEY Belgia
listopad 2010, ponad 60 
uczestników representujących 19 
prowincji
 

ALEXANDRIA Egipt
listopad 2010, 41 uczestników. 
 

WINNIPEG Canada
lipiec 2012, 21 uczestników 
z prowincji Kanady i USA
 

SALAMANCA Hiszpania
40 uczestników

Wszystkie prowincje były 
reprezentowane, 334 osoby...

Odpowiedź od karawany
formacji międzynarodowej:



Reportarze

wierzących wzrosła czterokrotnie; oni 
zaświadczyli o swojej wierze w Jezusa 
Chrystusa. W jaki sposób my dzisiaj 
świadczymy o Jezusie Chrystusie 
w Afryce i na całym świecie?
Kardynał Stanisław Ryłko, Prze-
wodniczący Papieskiej Rady ds. Świe-
ckich podczas otwarcia kongresu 
wyraził pochwałę dla liczby ochrz-
czonych Afrykańczyków, która wzrosła 
z 2 do 180 milionów w przeciągu 
wieku. Dostrzegł ogromną i zachę-
cającą rolę, jaką odgrywa bardzo wielu 
katechetów, ponieważ są żyjącymi 
i bezpośrednimi świadkami pośród 
społeczeństwa i wypełniają lukę 
pomiędzy klerem, księżmi i światem. 
Chciał, aby ten kongres był w stanie 
otworzyć i rozbudzić ducha dzielenia 
odpowiedzialności i zobowiązania 
pomiędzy świeckimi, aby wzrastać 
do wielu wyzwań takich jak ubóstwo, 
wojna i inne choroby, które dotykają 
Afrykę. 
Kardynał powiedział, że widzi afry-
kańskich świeckich, jako Apostołów 

Wiara i Światło została zaproszona 
przez Papieska Radę ds. Świeckich 
do wzięcia udziału w Afrykańskim 
Kongresie Katolików Świeckich, który 
odbył się w Yaoundé (Kamerun), pod 
tytułem „Być świadkiem Jezusa 
we współczesnej Afryce”. Obecność 
Wiary i Światła na kongresie była 
czymś bardzo wartościowym dla nas, 
ponieważ nasze małe wspólnoty 
na tym pięknym kontynencie są praw-
dziwymi świadkami Jezusa. Ucze-
stnicy kongresu doświadczyli piękne-
go i skrajnego ubóstwa, życia 
we wspólnocie i przyjaźni. Siostra 
Anne-Marie Ngono, która repre-
zentowała nas na tym kongresie, 

„Bycie świadkiem oznacza bycie 
męczennikiem, Chrześcijanin nie mo-
że się obawiać, bądźmy odważnymi 
świadkami jak męczennicy z Ugandy, 
którzy dziś są czczeni.” Ważne w for-
macji afrykańskich świeckich jest to, 
że oni, z kolei, mogą wykonywać 
to edukacyjne zadanie, które nie jest 
łatwym zadaniem, ponieważ sługa 
nie jest większy od swojego mistrza. 
Przykład naszego Pana Jezusa Chry-
stusa pokazuje nam, że jest wiele 
sprzeczności i innych wyzwań, którym 
będziemy musieli stawić czoła, jeśli 
nie postawimy sobie zasad moralnych 
w centrum naszego życia. 
Afrykański świecki katolik jest wezwa-
ny, aby bronić osoby ludzkiej, jej praw 
i obowiązków, więc jest potrzeba sil-
nego i wyrazistego rozeznania między 
dobrem i złem. 
Podążając za formacją świeckich, 
która będzie mieć miejsce w parafii 
i rodzinie, świeccy w katolickich wspól-
notach muszą wspierać parafie. 
Biskup Atanga, Przewodniczący Kra-
jowej Konferencji Episkopatu Kame-
runu, wziął udział w dziękczynieniu 
za dar wiary, jakim cieszy się Afryka 
a swoje słowa skierował w szcze-
gólności do ludzi młodych, którzy 
są darem dla Afryki: widzimy nasze 
kościoły wypełnione młodymi ludźmi 
i wyjątkowo zaangażowanymi młody-
mi ludźmi, którzy potrzebują wska-
zówek. Właśnie dlatego afrykańscy 
świeccy muszą polegać na młodzieży, 

powiedziała nam:
Jako wzorce mieliśmy świętych mę-
czenników z Ugandy: św. Charlesa 
Lwangę oraz jego 21 towarzyszy, 
którzy przelali krew za wiarę w Jezusa 
Chrystusa i dziś dzięki krwi tych 
męczenników populacja afrykańskich 

spotykających się w Wieczerniku 
z Dziewicą Maryją, którą nazywamy 
„Matką Boską Afryki, Królową pokoju 
i Gwiazdą nowej ewangelizacji”. 
„Będziecie moimi świadkami do koń-
ca świata” – Jezus mówi nam dziś. 
Św. Charles Lwanga i jego Towarzysze 
są z nami wraz z innymi wielkimi 
misjonarzami, którzy pracowali na 
tym kontynencie. ”Bądźcie odnowieni 
w wierze jak prawdziwi słudzy, 
ożywieni w nadziei i miłości. Nie 
obawiajcie się, Bóg jest obecny pośród 
Was pomimo różnych odłamów, 
musicie być prawdziwymi sługami 
nadziei”. 
Napomnienie „Nie obawiajcie się” 
zostało powtórzone przez Kardynała 
Christiana Tumi, z Kamerunu, w jego 
homilii podczas końcowej Mszy Św.  

WIARA I ŚWIATŁO, ŚWIADEK JEZUSA W AFRYCE



W drodze powrotnej z Kapsztadu 
spędziłem 3 dni w Zimbabwe; 
minęło 5 lat od mojej ostatniej 
wizyty w tym pięknym kraju! Te 3 
dni były intensywne i wypełnione 
spotkaniami! Po przybyciu zosta-
łem przywitany przez ojca Davida 
Harolda Barry’ego i Remedio 
(Rem) Fernandes. To było wzru-
szające, zobaczyć 2 osoby, które, 
w wyniku wizyty Jeana Vanier 
w 1982 r. podjęły inicjatywę 
i założyły Wiarę i Światło w Zimba-

JAK PIĘKNE SĄ WSPÓLNOTY W ZIMBABWE

bwe; miałem nawet przywilej 
zobaczyć miejsce (dom Rema 
i Ann), gdzie miało miejsce pier-
wsze spotkanie! Po tym spotka-
niu, jak przypomina Marie Helene 
w swojej książce (strona 281), 
ojciec David był zdumiony: 
„Na końcu spotkania popatrzy-
liśmy na siebie nawzajem z wiel-
kim zdziwieniem z tego, co właś-
nie odkryliśmy… To było jak skarb 
ukryty na polu.”
Wiara i Światło trwa w Zimbabwe 

od 30 lat razem ze swoimi 
radościami i smutkami, sukce-
sami i porażkami, ale zawsze 
z silną ekipą towarzyszącą wspól-
notom. Miałem przyjemność spot-
kać się z ostoją tej ekipy: ojcem 
Davidem, Elinatą (w Bulawayo), 
koordynatorem afrykańskiej pro-
wincji Capricorn (Koziorożec) 
Artkina Muwishi, który mimo, ze 
przeprowadził się z Kwekwe 
do Zvisha-vane, wciąż pielęgnuje 
płomień Wiary i Światla w sercu, 
Lorraine (w Kwekwe) i Time 
Baluwa (w Harare). Wszyscy 
są zaangażowani w podtrzy-
mywanie małego nasionka, 
dbanie o nie, pozwolenie mu 
na wzrost, aby przypominał piękne 
rajskie kwiaty, które rozświetlają 
krajobraz Zimbabwe o tej porze 
roku. I dotarli tam, poniważ ich 
wiara jest przynajmniej tak wielka 
jak ziarno gorczycy… i pewnego 
dnia przybędą ptaki i uwiją 
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przyszłości jutrzejszego kościoła.
„Idź i ty do mojej winnicy” – powiedział 
Pan. Nasz Pan oczekuje mojej odpo-
wiedzi, kiedy pyta: „Kogo mam 
posłać?” Odpowiedź jest następująca: 
„Jestem tu Panie, poślij mnie”. 
Ostatecznie Nuncjusz Apostolski 
przynaglał do kościelnej jedności, 
która rodzi się z miłości.
Podsumowując, Afrykański Kongres 
Katolików Świeckich w Yaoundé 
powitał 300 uczestników ze wszy-
stkich krajów afrykańskich i Mada-
gaskaru, 6 kardynałów i 40 stowa-
rzyszeń, pośród nich Wiarę i Światło, 
która była reprezentowana przez 
naszą pokorną służebnicę i w czasie 
gdy stowarzyszenia zostały wezwane, 
mogłam stać dla Wiary i Światła. 
Ostateczne słowa reprezentanta Świe-
ckich Katolickich były, aby domagać 
się tytułu kontynentu nadziei dla 
Afryki, jak powiedział prorok Jere-

miasz: „Nie mów: "Jestem młodzień-
cem" gdyż będziesz mówił, cokolwiek 
tobie polecę”.
Miałam możliwość nawiązać kontakt 
z liderem „Grupy Kana”, który był 
zaskoczony widząc, że Wiara i Światło 
istnieje w Kamerunie! Obiecał pomóc 
nam poprzez media jak tylko ruszy 

„Radio Katolik” (katolickie radio), 
które jest w Archidiecezji Yaoundé. 
Będę promować Wiarę i Światło przez 
fale radiowe! 

Siostra Anne-Marie Ngono
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Chitungwiza niedaleko Harare: 
wtorkowy ranek, spotkanie zo-
stało ustalone na godzinę 11… 
Spodziewałem się garstki ludzi… 
le Mai Mutara i Leonard Chipe-
perengo zgromadzili przynajmniej 
50 osób, które powitały nas 
w piękny afrykański sposób: 
tańcem i śpiewem!

bami niepełnosprawnymi nie 
może mieć miejsca tylko raz 
w miesiącu!
Po południu pojechaliśmy do innej 
części Harare, do domu Tobiasa 
Chindime, aby spotkać się z człon-
kami wspólnoty Batanai Mabvu-
ku. Tutaj także widziałem dużo 
radości, było to piękne spotkanie. 
Tobias, wicekoordynator Pro-
wincji, opowiedział mi, jak sobie 
radzą wspólnoty, którym towa-
rzyszy (po raz kolejny zdałem sobie 
sprawę, że dobre towarzyszenie 
to spotkanie z każdą wspólnotą 
przynajmniej raz na 3 miesiące... ); 
dodatkowo tworzy się nowa 

wspólnota, a inna stara próbuje 
się odbudować!
Następny dzień był wspaniałym 
dniem w Kwekwe. Miasto jest 
oddalone o ponad 200 km 
od Harare, ale była to szansa, żeby 
znowu spotkać Artkina i Lorraine! 
Kwekwe to miasto, w którym 
we wrześniu spotkało się 167 ludzi 
ze wspólnot w Zimbabwe, aby 
świętować czterdziestą rocznicę 
wiary i światła, a pamięć tego 
wielkiego i pięknego wydarzenia 
pozostawała nadal w sercach 
uczestników, to zdecydowanie 
dawało świeżości i zapału. W do-
mu Seliny Mazhindu śpiewaliśmy 
tańczyliśmy i radowaliśmy się 
z tymi samymi osobami co pięć lat 
temu... Mieliśmy także czas na 
niewielkie spotkanie organi-
zacyjne z Ojcami: Dawidem, Time, 
Arktin oraz Lorraine które doty-
czyły organizacji następnego 
spotkania prowincji, uwzglę-
dnienia komunikacji oraz wyma-
gań formacji, itp.
W końcu nadszedł czas by odje-
chać.Harare jest ponad trzy 
godziny drogi stąd!
Trzeciego dnia odwiedziliśmy 
l’Arche w Harare, w okręgu 
Waterfalls: przywitano mnie tam 
ciepło, ojciec David odprawił Mszę 
i zjedliśmy posiłek ze wspólnotą.
Po południu odwiedziliśmy Flo-

gniazda w tych pięknych rajskich 
kwiatach! 
Pierwszego dnia pojechaliśmy, 
żeby spotkać się ze wspólnotą 

Ta wspólnota składa się z tych, 
którzy przez trudne lata doświa-
dczeń tego kraju, wciąż się 
spotykali. Nawet jeśli nie mieli 
wiadomości ani Drogowskazów, 
wciąż mieli comiesięczne spo-
tkanie, spotkanie, które przyniosło 
tyle dobra wszystkim!
Potem pojechaliśmy, aby odwie-
dzić Tabeth, młodą dziewię-
tnastoletnią dziewczynę, która 
mieszka z babcią. Tabeth nie jest 
upośledzona umysłowo, ale jeździ 
na wózku (dzięki wspólnocie) i nie 
może chodzić do szkoły. Jej rodzice 
nie żyją i nie posiada żadnej 
rodziny poza babcią… Czwarty 

czas pozwala Tabeth mieć gości. 
Jest to bardzo ważne, a nawet 
konieczne, żeby utrzymywać więzi 
przyjaźni pomiędzy spotkaniami. 
Spotkanie z odizolowanymi oso-
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uwagę na to, co mówiliśmy, 
zapytał czy Wiara i Światło może 
pomóc mu założyć niewielki 
biznes? Powiedziałem mu, że to 
nie jest część naszej misji, my 
tylko dodajemy odwagi ludziom 
takim jak on, aby wyrwali się 
ze swojej izolacji, do stworzenia 
więzi przyjaźni… i ten pierwszy 
krok jest najtrudniejszy. Drugi 
może zrobić sam z pomocą 
przyjaciół. Ten rodzaj rozmowy 
nigdy nie jest łatwy, gdy widzisz 
b iedę cz łonków wspólnoty  
w krajach takich jak Zimbabwe, 
ale Florence przyszła mi z pomocą 
i także mówiła do Bothwella: 
powiedziała, że zanim poznała 
Wiarę i Światło, cały czas płakała 
z powodu swojej niepełno-
sprawnej córki, a teraz może 
dzielić się z innymi ze wspólnoty, 
znalazła radość życia i pomóc 
im znaleźć ten uśmiech, który 
zgubiła!
I po raz kolejny nadszedł czas 
wyjazdu... Nie wiem czy moja 
wizyta uczyniła coś dobrego dla 

spotkałem w tym pięknym kraju, 
za ich ciepłe przyjęcie i czas, który 
dali mi towarzysząc w tych 
wszystkich spotkaniach...
Pojechałem na spotkanie wspól-
noty i powiedziałem im, że ważne 
jest dla mnie, aby wiedzieć, 
co dzieje się w ich wspólnotach, 

których Florence była anglikanką, 
a 2 pozostałe metodystką 
i katoliczką. Spotkanie odbyło się 
przy parafii katolickiej, ponieważ 
przy parafii anglikańskiej jest 
to niemożliwe z 2 powodów: 
obawa przed konwersją i z powodu 
zamieszania, które wzięło górę 
odkąd Norbert Kunonga stał się 
dysydentem (on założył Kościół 
w prowincji Zimbabwe na począ-
tku 2008 r. i odzyskał wszystkie 
miejsca kultu!).
Kościół anglikański spotyka 
się „pod drzewami” podczas gdy 
kościoły są w połowie puste… 
Chociaż 19 listopada Sąd Najwy-
ższy Zimbabwe w końcu zarządził 
przywrócenie dóbr i własności 
Kościoła anglikańskiego.
Zachęcaliśmy ich do spotkań 
w każdej parafii kolejno, aby stali 
się bardziej widoczni. Podczas 
tego spotkania Bothwell, młody 
mężczyzna z upośledzeniem umy-
słowym, który zwracał sporą 

rence Kabaydondo, koordynatora 
wspólnoty Kudakwashe, której 
siedmiu członków przywitało nas. 
Udarzyło mnie, w jak piękny 
sposób wspólnota ta żyje eku-
menicznie: były 3 mamy, spośród 

wspólnot Wiary i Światła w Zimba-
bwe, w każdym razie dziękuję ojcu 
Davidowi i wszystkim tym, których 

że dobre było to, że mogłem 
zobaczyć, jak doskonale żyją 
duchem Wiary i Światła pomimo 
wszelkich trudności!

GdC
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DO PANA, CHWAŁA I CZEŚĆ!

ponieważ nie każdego dnia można 
zobaczyć patriarchę Ukraińskiego 
Kościoła Grekokotolickiego, Jego 
Wielebność Sviatoslava Shev-
chuk, dwóch kardynałów, arcybi-
skupa André Vingt-Trois, który 
użyczył katedry na tą uroczystość 
i Christopha Schönborn, arcybis-
kupa Wiednia, dwóch nuncjuszy 
apostolskich, kilku biskupów 
i księży, którzy odprawiali liturgię.
Msza trwała prawie 3 godziny 
i wszyscy byli pełni zachwytu; jak 
powiedział Biskup Borys na końcu, 
„W słowach, poprzez sakrament, 
poprzez gesty i pieśni, w naszych 
sercach i naszych duszach, wła-
śnie doświadczyliśmy chwały 
Pana, który podzielił się z nami 
w swojej hojności. Dla niego niech 
będzie chwała i cześć!
Podczas czytania Ewangelii mała 
grupa, w której były też osoby 
niepełnosprawne, podeszła do 
prezbiterium, aby zaprezentować 
pantomimę, jak chciał tego nowy 
biskup.
On zakończył, mówiąc o swojej 
misji; widzi znak w fakcie, że jego 
diecezja jest mała i słaba: ”Nasza 
diecezja jest mała i słaba: 16 księ-
ży we Francji, Beneluxie i Szwaj-
carii, ze skromnym budżetem; 
duża liczbą naszych wiernych 
to nielegalni imigranci… A jednak 
doświadczamy chwały Pana, jeste-

śmy dziećmi nowych męczen-
ników Ukrainy, jesteśmy świad-
kami. Widzieliśmy cuda, jesteśmy 
dziećmi cudu, możemy i musimy 
dobrowolnie nieść świadectwo 
i robić to z radością, tak jak dzisiaj. 
Krew męczenników stała się 
ziarnem wiary, nasz Kościół, 
odnowiony, posiada wielką odpo-
wiedzialność za głoszenie świa-
dectwa cudu. Pozwól nam być tak 
wrażliwymi  i odważnie świadczyć. 
Jezus tak czynił, był wrażliwy 
i dawał świadectwo. Do tego nas 
wzywa”.
Rozpoznałem w tych słowach to, 
czego doświadczam w Wierze 
i Świetle; my także jesteśmy słabi 
i wrażliwi, i niesiemy świadectwo 
radości, której doświadczamy. 
Na ten czas Adwentu pozwól nam 
kontynuować naszą misję jako 
posłańców radości: pozwól nam 
odkrywać słabość i odważnie 
dawać świadectwo tak jak Jezus, 
urodzony podatnym na zranienia 
i zależnym, który nas wzywa. 
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W niedzielę 2 grudnia biskup 
Borys Gudziak, nowy przełożony 
ukraińskiego Kościoła grecko-
katolickiego we Francji, Beneluxie 
i Szwajcarii został mianowany 
w Katedrze Notre Dame w Paryżu.
Biskup Borys był rektorem Uniwer-
sytetu Katolickiego we Lwowie, 
uniwersytetu, który jest miejscem 
narodzenia l’Arche i Wiary i Świa-
tła na Ukrainie. On jest blisko osób 
z upośledzeniem, o których mówi: 
„Oni są naszymi nauczycielami 
relacji międzyludzkich” i delegacja 
14 osób wzięła udział w tej 
uroczystości, aby pokazać swoją 
przyjaźń i otoczyć modlitwą!
Wśród nich była Zenia Kushpeta, 
która w 1991 r. stworzyła centrum 
Emaus na Uniwersytecie Ka-
tolickim (jej pomoc we wsparciu 
osób niepełnosprawnych i ich 
rodzin), Wiarę i Światło, l’Arche… 
była tam także Uliana, koordy-
nator prowincji Ukraińskiej, Chri-
stina (niegdyś w mojej wspól-
nocie…), która zastąpiła Zenię 
w centrum Emmaus (zob. Żagle na 
maszt nr 13), Oksana – koordy-
nator l’Arche i 6 osób niepełno-
sprawnych.
Ceremonia była bardzo piękna, 
liturgia grekokatolicka jest bardzo 
bogata i pełna symboli! Katedra 
była pełna i każdy mógł się modlić 
w nieco niezwykłej atmosferze, 
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OWOCE ŚNIADAŃ EDUARDA

syn, Luis Eduardo, a ze sobą mieli 
przepiękny afisz. Zabrali mnie 
do swojego domu, gdzie czekała 
żona Eduarda, Carmen.
Do czasu rozpoczęcia zgroma-
dzenia dbali o mnie z życzliwością 
i dostępnością.
Rok temu koordynator prowincji, 
Alfieri, zrezygnował ze stano-
wiska, a czterej wicekoordyna-
torzy postanowili nie zwoływać 
zgromadzenia prowincji przed 
zaplanowanym terminem i, poza 
wzajemnym towarzyszeniem, 
rozdzielić pomiędzy zespołem 
różnorodne projekty prowincji: 
pielgrzymkę, przygotowanie 
do zgromadzenia… Byłem mile 
zaskoczony widząc, że wszystko 
przebiegło spokojnie i pogodnie: 
kiedy prowincja ma dobry zespół 
pracujący z pozytywnym nasta-
wieniem i pragnieniem służenia 
wspólnotom prowincji, to działa 
bardzo dobrze!
Udało mi się to zaobserwować 
w wieczór przed pierwszym dniem 
zgromadzenia: zostałem zapro-
szony z Marią-Sylwią do wzięcia 
udziału w ostatnim spotkaniu 
zespołu prowincji, na którym życie 
każdej ze wspólnot było przejrza-
ne w bardzo szczegółowy i praw-
dziwy sposób.
Praca rozeznaniowa została do-
brze przygotowana przez zespół 
nominacyjny, który również poz-

Pielgrzymki już się zakończyły, 
a 2013 rok rozpoczął się z między-
narodowym spotkaniem i zgro-
madzeniem ogólnym (w lipcu, 
w Leeds) na horyzoncie. Prowin-
cje prowadzą przygotowania, 
a zgromadzenie prowincji idzie 
ich śladem, tak, aby do Anglii 
wysłani zostali delegaci z kaden-
cją dopiero rozpoczynającą się, 
zamiast kończącą. Proces roz-
pocznie prowincja „Jezus, Światło 
Andów”, która jest bardzo wielka 

nałem z Marią-Sylwią, i zgroma-
dzenie rozpoczęło się bardzo 
spokojnie.

– rozciąga się od Kolumbii 
do Chile: wysuniętą najbardziej 
na północ wspólnotę (Bogoto) 
dzieli od tej położonej najniżej na 
południu (Santiago) ponad cztery 
tysiące kilometrów (to jest o ty-
siąc więcej niż odległość między 
Paryżem a Jeruzalem)!
W Kolumbii znajdują się dwie 
wspólnoty, w Ekwadorze jest 
jedna, szesnaście w Peru oraz 
pięć w Chile. Z uwagi na wielkie 
odległości oraz koszty transpor-
towe, z Kolumbii mogły przybyć 
dwie osoby, tylko jedna z Chile 
i niestety nikt z Ekwadoru...
Po bardzo długim - ponad 12-
godzinnym - locie (który pozwolił 
mi na doświadczenie wspania-
łych widoków Amazonii), zosta-
łem ciepło przyjęty przez rodzinę 
Figueroa; na lotnisku na moje 
przybycie czekali Eduardo i jego 

Potem mogliśmy przejść do 
uznania trzech wspólnot (wspól-
nota Ekwadoru i po jednej z Peru 
i Kolumbii), które zostały ogło-
szone podczas Mszy Św. nastę-
pnego rana bardzo radośnie!
Mieliśmy szczęście mając wśród 
nas kapelana prowincji, Ojca 
Hermana (Jezuicki kapłan z Kolu-
mbii), oraz międzynarodowego 
kapelana, Ojca Izaaka, który był 
szczęśliwy mogąc do nas dołączyć 

Father Herman and Father Isaac



Reportarze

że dobrym pomysłem będzie, jeśli 
chilijskie wspólnoty, reprezen-
towane przez tą z Limy, rozpoczną 
już przygotowania do tego wybo-
ru. Na koniec, dwie członkinie 
zostały nominowane do reprezen-
towania wspólnoty ekwadorskiej 
(Violeta) i dwóch wspólnot kolum-
bijskich (Raquel).
Po tym wszystkim priorytety 
szybko doprowadziły nas do for-
mowania zespołów projektu.
Pod koniec byłem bardzo wzrusz-
ony przez ważność daną obe-
cności osób z niepełnosprawno-
ścią na zgromadzeniu prowincji; 
zarezerwowane dla nich w progra-

w kraju jego narodzin! Ojciec 
Herman pomógł nam naprawdę 
zrozumieć pytania zadawane 
każdej osobie podczas rozezna-
nia, a ja dodatkowo pamiętam 
zdanie z jego Homilii, w którym 
powiedział, że „Wiara i Światło, 
jak każdy ruch, ma założycielską 
charyzmę, która jest połączona 
z raną na ciele Chrystusa. Nie 
może być nigdy zapomniana, gdyż 
inaczej ruchowi grozi wielkie 

mie  miejsce było na samej górze 
tego, co powinno się dziać w Wie-
rze i Świetle.
Dla przykładu, uroczysty wieczór 
został przygotowany i prowadzony 
prze Jose i Freddy’ego - i miał 
świetną atmosferę! I nie tylko 
wtedy, gdy Ojciec Izaak przywdział 
peruwiański kostium i zaczął 
tańczyć!
Następnego rana mianowałem 
Freddy’ego - który, jak się dowie-
działem, regularnie mówił o Wie-
rze i Świetle w radiu i telewizji - 
ambasadorem Wiary i Światła, 
by promował Wiarę i Światło, 
przyciągał nowe rodziny i nowych 
przyjaciół oraz wspomagał rozwój 
Wiary i Światła w swoim kraju!
Dziękuję Eduardo, jego rodzinie 
i całej prowincji za ciepłą gościnę 
i życzę im szczęścia; mam pew-
ność, że nowy zespół jest solidny. 
Nawiązując do tematu zgroma-
dzenia - „Powołani, by przynosić 
owoce” - owoców będzie wiele… 
i będą pełne smaku, jak te przygo-
towywane przez Eduarda w domu 
każdego ranka na śniadanie!

GdC

niebezpieczeństwo.” Po pracy 
rozeznaniowej, której celem było 
określenie priorytetów dla prowin-
cji, poszliśmy na Rozeznanie, 
by obrać nowego koordynatora 
prowincji. Zgromadzenie prowin-
cji wybrało Eduarda Figueroa, 
którego Los pozwolił mi lepiej 
poznać podczas poprzednich dni!
Troje wicekoordynatorów zostało 
wybranych do towarzyszenia 
wspólnotom w Peru, Ekwadorze 
i Kolumbii (Hektor i Angelika, 
Elvira, Pilar); wicekoordynator, 
który będzie towarzyszył wspólno-
tom chilijskim, zostanie wybrany, 
kiedy Eduardo będzie mógł 
się tam wybrać. Zgromadzenie 
uznało, po mojej sugestii ,  



cjatywa Ombline i Aurelie została 

dobrze przez wszystkich zrozumia-

na: rodziny oraz przyjaciele zareago-

wali wspaniale na apel, i chcieli 

pokazać że dzień slubu Aurelie 

i Sebastiana był także uroczystym 

dniem dla Ombline i tych wszy-

stkich, którzy tak jak i ona doświa-

dczają radości z przyjaźni i spotkań 

w społeczności Wiara i Światło.

Ombline i Aurélie są siostrami 

bliźniaczkami. Ombline jest niepeł-

nosprawna intelektualnie i nie może 

dzielić ze swoją siostrą wszystkich 

radości i więzów, które zwykle są 

pomiędzy bliźniaczkami... Jednak-

że, znają radość wspólnego ucze-

stnictwa we wspólnocie Wiary 

i Światła w Paryżu.

by razem dzielić się, modlić, bawić 

i świętować!
Teraz jesteśmy skoncentrowani na 

szybkim znalezieniu kapelana, który 

by nam towarzyszył i umożliwił 

rozstanie z Erykiem, by wspólnota 

poszła swoją drogą...
Elisabeth i Eric Signoret

I wtedy, pewnego dnia, Aurélie 

poznała Sebastiana... ich wzajemna 

miłość wzrastała, aż zdecydowali 

się wziąć ślub! Aurélie kocha życie 

wspólnoty Wiary i Światła, gdzie 

z przyjemnością uczęszcza wraz 

z Ombline, i była zainteresowana, 

by jej narzeczony również się o nim 

dowiedział. Sebastian poznał Omb-

line i pojechał na spotkania wspól-

noty!

Stąd narodził się pomysł, by do listy 

ślubnej, między sztućcami i tale-

rzami, dodać pewną niezwykłą 

rzecz... Aurélie i Sebastian dodali 

akapit o Wierze i Świetle, w którym 

wyjaśnili co robi wspólnota i zapro-

ponowali datek. To była również 

dobra okazja, by przedstawić wspól-

notę Wiary i Światła rodzinie 

Sebastiana i jego przyjaciołom.
I udało się ! Czek który otrzymaliśmy 

w biurze ukazał, że wspania-

łomyślna a zarazem piękna ini-

Aurélie i Sebastianowi gorąco 

dziękujemy i życzymy Wam szczę-

ścia w przyszłym życiu i wszystkiego 

najlepszego.

Wspólnota “Enfants Lumiere” 

z Lyonu (Francja), utworzona piętna-

ście lat temu, zrodziła do życia nową 

wspólnotę. Składa się z 7 rodzin 

wraz z ich niepełnosprawnymi 

dziećmi, 2 zaprzyjaźnionych rodzin, 

pojedynczych przyjaciół oraz 4 star-

szych przewodników, którzy zawsze 

spotykają się z wielką radością, 

M a r c e l  I o a n -

S o m l e a  z o s t a ł  

mianowany vice-

koordynatorem ru-

muńskojęzycznych 

wspólnot. Witaj 

Marcelu i dobrej 

podróży!

Koniec 2012 roku był bardzo 

okrutny: 6 rodzin opłakiwało 

w żałobie śmierć ukochanej osoby... 

Matka Corinne Chatain zmarła we 

śnie pod koniec października, 

podobnie jak jej ojciec kilka lat 

wcześniej. To nagłe odejście bardzo 

ją poruszyło. Araceli, matka Raúla 

Izquierdo Garcia, zmarła w wyniku 

nowotworu, z którym odważnie 

walczyła przez ostatnie kilka lat.

W RUMUNII
Ombline i Aurélie

WSPÓLNOTA
DZIECI

PIĘKNY
PREZENT ŚLUBNY

OKRUTNY
KONIEC ROKU

Album rodzinny 



jestem tego pewna... Dziękuję 
wszystkim za to, że go kochaliście...
Obejmuję wszystkich całym moim 
sercem.

Viviane le Polain - były koordynator 
międzynarodowy

Matka Lucia Casella zmarła nagle. 
Jeszcze dzień wcześniej grała 
w karty i udzielała porad kulinarnych 
swojej córce. Matka Angela Grassi 
również zmarła nagle. To bardzo 
dotknęło jej córkę, ponieważ - 
pomimo kilku problemów zdro-
wotnych - nie oczekiwała jej tak 
nagłego odejścia.
Matka Marie-Noëlle Bal i Maria-
Silvia de Jesus Tavarez oraz ojciec 
Celine Lagace również odeszli do 
Ojca. Ksiądz Marek Kulawinek, 
kapelan Prowincji Polski Zacho-
dniej, zmarł w wieku 44 lat. Miał 
raka mózgu. Utworzył kilka wspólnot 
w prowincji i był na formacji 
w Zembrzycach. Tym wszystkim, 
którzy cierpią z powodu śmierci 
rodzica: niech każdy z Was będzie 
otoczony przez rodzinę Wiary 
i Światła.

Przywitaliśmy Ivy Emma w naszej 
rodzinie 24 listopada. Moja naj-
młodsza córka Colleen, i jej mąż 
Tim, są bardzo dumni. Poród był 
bardzo trudny i przez kilka dni 
bardzo się martwiliśmy o Colleen 
i Ivy Emma... Jednakże, dzisiaj obie 
już się mają dobrze.
Anne-Marie Pike, międzynarodowy 

wicekoordynator 

Jesteśmy nadal wzmacniani przez 
piękną, przepełnioną światłem, 
ceremonię pogrzebową Laurent'a. 
Dla mnie było to niemal doświa-
dczenie Przemienienia. Jak szczę-
śliwe było moje serce gdy dowie-
działam się, że byliście świadkami 
dobrych i pięknych rzeczy, które 
Laurent mógł dać, dzięki Wierze 
i Świetle... Wiele osób było bardzo 
poruszonych... To było wielkim 
pocieszeniem dla nas - poczuć, że 
jego dar, owocność jego życia stała 
się tak oczywista w oczach tak wielu 
ludzi, którzy byli poruszeni, i którzy 
okazywali to dzisiaj...
Laurent kontynuuje swą misję, 

Trzeci syn Yves-Bertin (między-
narodowy wicekoordynator) i Bélise 
urodził się 27 grudnia, w dniu 
Św. Jana. Nasze najszczersze 
i najlepsze życzenia dla tej pięknej 
rodziny!

Ojciec Alberto Bochatey, twórca 
Wiary i Światła w Argentynie, dnia 
4 grudnia 2012 roku, został ustano-
wiony przez Papieża Benedykta XVI, 
biskupem pomocniczym archidie-
cezji La Plata (Argentyna)! Będzie 
zaordynowany 9 marca 2013 roku 
w Katedrze La Plata. Nasza fun-

Ivy Emma

Laurent LE POLAIN odszedł 
do domu Ojca 15 listopada 
2012 roku, kilka dni po tym 
jak z wieloma przyjaciółmi 
brał udział w uroczystościach 
40-stej rocznicy w Notre-
Dame des Pauvres w Banne-
ux. Serce Laurent'a przestało 
bić po kilku miesiącach 
zwiększającego się osłabie-
nia. Dla niego, wszystko było 
ukończone: jego czas, czas 
Boga nadszedł. Dziękujemy 
za 32 lata jego życia, 
w czasie których był po-
słańcem radości. Z pewno-
ścią będziemy zjednoczeni 
w modlitwie z Laurent'em 
i jego rodzicami, którym 
okazujemy nasze najgłębsze 
współczucie.

Przyjaciele

Johan

Niech żyje
Ojciec Albert

(Viva el Padre Alberto)

Do Boga, Laurent

Album rodzinny 



Odpowiedź Ojca Alberta 
na nasze gratulacje: Nic 
i nikt nie odłączy mnie 
od Wiary i Światła! Oczy-
wiście, moje uczestnictwo 
będzie w innej formie, 
ale moja miłość i służba 
Wierze i Świetle będzie 
zawsze, możecie na mnie 
polegać! Bóg jest mądry 
i miłosierny, powołuje mnie 
do kolejnej stronicy mojego 
życia. Będzie mnie prowa-
dził, bym uczynił wszystko 
co On chce. W tych dniach, 
więcej niż kiedykolwiek, 
modlę się słowami Św. Augu-
styna: "Daj mi siłę uczynić 
o co mnie prosisz i proś mnie 
o co chcesz".

Ojciec Alberto

(Catholic Delegation for Cooperation 
(DCC)) i kierownikiem projektu “Asso-
ciation Fraternité Universelle”. Żyję 
i pracuję z haitańską wspólnotą 
Karola de Foucauld, “Les Petits Freres 
et Petites Sœurs de l’Incarnation”, 
założoną przez brata Franklina Arma-
nda i siostrę Emmanuelle.
Skontaktowałam się z waszym stowa-
rzyszeniem, gdyż tak doradzili mi przy-
jaciele z Paryża, członkowie paryskiej 
parafii Św. Seweryna. Wymieniliśmy 
kilka emaili, ale drukowanie doku-
mentów jest bardzo kłopotliwe 
i skomplikowane. Doręczenie ich 
przez pocztę jest bardzo losowe. 
Internet działa, ale z problemami.
Żyję w regionie Płaskowyżu Central-
nego (Plateau Central), zamkniętego 
i najbiedniejszego obszaru Haiti, gdzie 
brat Franklin Armand założył wspól-
notę w sercu wiejskiego świata 36 lat 
temu. Żyjemy w wiosce Do Pale, 
oddalonej prawie trzy godziny drogi 
pieszo od miasta, w schronisku 
dla dzieci ulicy, sierot, porzuconych 
i bardzo ubogich.
Niektóre dzieci cierpią z powodu 
problemów umysłowych. Jestem 
szczęśliwa, że mogę Wam powiedzieć, 
że w tym roku, dzieliliśmy radość 
Świąt Bożego Narodzenia z niepeł-
nosprawnymi dziećmi z Do Pale 
i sąsiednich wiosek! Niepełno-
sprawne dzieci przebywają nagie 
w małych drewnianych domkach 
zbudowanych na klepiskach, z dacha-
mi zrobionymi z liści palmowych, 
podczas gdy rodzice udają się na pola 
i nad rzekę. Nigdy nie korzystają 
ze szkolnej edukacji lub innych zajęć 
edukacyjnych. Pracuję nad rozwią-
zaniem jak największej liczby tych 
problemów, o ile to możliwe.

Bernadette Le Nouvel

Ojciec Alberto, urodzony w 1955 roku 
w Buenos Aires (Argentyna), przyjął 
śluby zakonne w 1980 i został 
księdzem w 1981. Do tej pory pełnił 
funkcję Rektora Międzynarodowego 
Uniwersytetu Świętej Moniki w Rzy-
mie (International College of St 
Monica in Rome), posiada tytuły 
naukowe z teologii i bioetyki. Poza 
swoimi duszpasterskimi obowiąz-
kami swojego zgromadzenia zakon-
nego, pełnił również obowiązki 
księdza parafialnego oraz profesora 
i edytora magazynu "Życie i etyka" 
(Vida y Etica), dyrektora Instytutu 
Bioetyki w Katolickim Uniwersytecie 
Buenos Aires, członka Papieskiej 
Akademii Życia (Pontifical Academy 
for Life) i Argentyńskiej Akademii 
Etyki w Medycynie (Argentinean 
Academy for Ethics in Medicine). 
W Wierze i Świetle przede wszystkim 
był kapelanem narodowym Argenty-
ny, a także kapelanem wspólnoty 
rzymskiej wspólnoty “Villa Patrizi”, 
którą to funkcję pełnił aż do chwili 
swojego wyjazdu z Rzymu.
Pomimo jego wielu obowiązków, 
Ojciec Alberto kilkukrotnie był 
członkiem różnych zespołów przygo-
towujących Drogowskazy, w szczegól-
ności na ten rok, "Powołani, by przy-
nosić owoc". To była wielka łaska 
i radość pracować z nim.
Życzymy mu pięknej podróży do jego 
nowej posługi.

Corinne Chatain 
Sekretarz generalny

Wspólnota “Le Chaudron” z Wy-
spy Reunion została założona 17 
listopada 2012 roku. Witamy 
w rodzinie!

datorka, Marie-Hélene Mathieu, 
w swojej książce "Nigdy więcej 
sami", zachwycająco wspomina 
spotkanie Ojca Alberto z Wiarą 
i Światłem w latach 90-tych...

Le Chaudron

Wieści z Haiti
Jestem psychologiem klinicznym 
i kwalifikowanym pszczelarzem, pra-
cownikiem pomocy rozwoju z Kato-
lickiej Delegacji dla Współpracy 

Album rodzinny 



„Nie jesteśmy już sami”

Przygoda Wiary i Światła rozprzestrzenia się na całym świecie! Chcielibyśmy gorąco podziękować wszystkim 
tym, którzy dobrowolnie tłumaczyli i pracowali niezmęczenie, a czasem i zawzięcie, nad publikacją książki. 
Tak, ogromne podziękowania od wszystkich!

Marcela, która przetłumaczyła 
książkę i przyczyniła się do jej pu-
blikacji w Brazylii, opowiada o na-
potkanych problemach!
Książka naszego założyciela 
właśnie się ukazała w Brazylii! 
To była przygoda!
Na początku października druko-
wanie 1000 książek zostało ukoń-
czone, jednakże sekcja ze zdję-
ciami w środku wyszła czarno-
biała, a nie kolorowa, jak było 
uzgodnione w kontrakcie z wyda-
wnictwem… Wszystko musiało 
zostać przerobione!
Nie chciałam wyrzucać tych ksią-
żek, więc rozprowadziłam je po-
przez prowincję. A potem… 
po dwóch miesiącach, nowe 
i piękne książki przybyły! Teraz roz-
poczyna się nowy etap: rozpro-
wadzanie do księgarni.
Po tym długim oczekiwaniu 
książki są w końcu dostępne 
i wszyscy możecie zobaczyć, jak 
szczęśliwa jestem z tego powodu. 
Marcela Rego
Skarbnik prowincji „Campo Belo”
Alice Cabral, była wicekoordy-
natorka, przerobiła to tłumaczenie 
dla Portugalii.

Czas na Włochy, gdzie „Mai piu 
soli” zostanie opublikowane w lis-

topadzie, dzięki pracy Lucii Castelli 
i Mariangeli Bertolini.
Kardynał Martini, wielki przyjaciel 
Wiary i Światła, zmarły 31 sierpnia 
zeszłego roku, był osobą, która 
napisała przedmowę; piękny tekst 
do medytacji. 
Wiarę i Światło miałem okazję 
poznać w ciągu trwania mojego 
episkopatu w Milanie, podczas 
wielokrotnego uczestniczenia 
w spotkaniach Zarządu, podróżo-
wania z nimi, dzielenia się pyta-
niami, radościami i troskami. 
Za każdym jednak razem zdumie-
wało mnie, że „ruch” takiego 
rodzaju, ludzkie doświadczenia 
i wiara tak delikatna i piękna 
mogą wciąż istnieć. Cud? Możliwe; 
z pewnością działanie Ducha.

częścią „świętej historii”. Świętej, 
gdyż - jak przypomniane przez Jean 
Vanier i Marie-Hélene Mathieu - 
mówiła coś o Bogu i człowie-
czeństwie oraz ich wspólnym 
związku.
Opowiadanie tej historii to dużo 
więcej niż tylko wspomnienia 
o serii zdarzeń i następujących po 
nich transformacjach: chodzi 
o rozpoznawanie działań Boga 
w historii ludzi z najmniejszymi 
i najbiedniejszymi.
Chodzi o istotną część przesłania 
Ewangelii, która przypomina, 
że Bóg zawsze wybiera wzgar-
dzonych przez świat; ukrywa głębię 
tajemnic przed mądrymi i wy-
kształconymi ludźmi, by ukazać 
ją najmniejszym; obiecuje szczę-
ście przez zaproszenie biednych 
i ostatnich do przebywania z tobą. 
Wiara i Światło jest stroną Ewan-
gelii, którą Duch napisał, i wciąż 
pisze, dla mężczyzn i kobiet 
naszych czasów. Dlaczego to są 
ci młodzi ludzie, biedni i najbar-
dziej wrażliwi, którzy odkrywają 
Boga i jego obecność w historii, 
ludzkiej historii, historii Wiary 
i Światła.

Carlo Maria + Kardynał Martini

published  
soon  

English  

No longer alone  
 

Spanish  

 Nunca más solos   » 

NUNCA MAIS SOZINHOS

MAI PIU’ SOLI

Strony tej książki opowiadają 
o długiej, 40-letniej podróży; 
liczbie, która wskazuje na biblijną 
pełnię i dojrzałość; podróży, którą 
sam mogę potwierdzić; we Wło-
szech, ale nie tylko tam.
Pamiętam spotkanie z niektórymi 
rodzicami podczas pielgrzymki 
do Assisi w 1986r. i pytanie 
z Ewangelii św. Jana: „dlaczego ten 
człowiek się niewidomym urodził? 
Czy to ten, kto zgrzeszył, czy jego 
rodzice?”, jak również formację 
kapelanów w Milanie w latach 90. 
Jednak ponad wszystko pamiętam 
wielką pielgrzymkę do Lourdes 
na Wielkanoc w 1991r., gdzie 
dobitnie uświadomiłem sobie, 
że wszystko, co się wydarzyło, było 



Czcigodny Ojcze Święty,

W imieniu 1500 wspólnot “Wiary i Światła” z całego świata pragnę wyrazić 
Waszej Świątobliwości wdzięczność za pontyfikat oraz wyrazić podziw dla 
odważnej decyzji podjętej przez Ojca Świętego przez złożenie urzędu. W naszym 
ruchu dobrze wiemy, że kruchość ciała oraz ducha może prowadzić do źródła 
łaski, pokoju oraz radości, jeśli będzie to powierzone w modlitwie.

Wyrażam Ojcu Świętemu wdzięczność za ciepłe płynące z serca słowa 
skierowane do nas z okazji czterdziestolecia naszego ruchu. "Na całym świecie 
powstały liczne wspólnoty “Wiary i Światła.” Niech rozbrzmiewają w nich słowa 
Papieża Pawła VI skierowane do serc osób z upośledzeniem umysłowym. “Bóg 
kocha Was takimi, jacy jesteście.” „Pomagajcie im w kontynuowaniu 
pielgrzymki żyjąc w pokoju i radości, wraz z braćmi i siostrami, którzy wyrażają 
radość z tego, że mogą z wami dzielić się darem miłości Boga ofiarowanym 
w taki sposób dla maluczkich i najsłabszych! Niech to radosne świętowanie 
przyniesie nadzieję dla osób z upośledzeniem, ich rodzin oraz przyjaciół!”

Przesłanie Waszej Świątobliwości dało niezwykłą zachętę dla wspólnot 
na całym świecie.

Spotkało mnie szczęście osobistego spotkania z Tobą, Ojcze Święty, 
26.10.2011. Po przedstawieniu się dostrzegłem radość Ojca Świętego 
po usłyszeniu nazwy naszego Ruchu. Było to dla mnie potwierdzeniem ,że nasza 
misja wobec najsłabszych z nas leży głęboko w sercu i modlitwie Waszej 
Świątobliwości. Następnego dnia skromna delegacja “Wiary i Światła” brała 
udział w obchodach 25 rocznicy spotkania w Asyżu, które zorganizował 
błogosławiony Jan Paweł II. Otrzymane zaproszenie było dla mnie niezwykle 

Dziękujemy Ojcze Święty!



cenne! Nasze wspólnoty pragną dawać świadectwo temu, że każda osoba 
z upośledzeniem jest źródłem miłości, jeśli zostanie przyjęta jako osoba 
ze swoimi prawami. Osoby są źródłem radości, jeśli otrzymają należne im 
miejsce oraz źródłem pokoju, jeśli przyjmiemy to, że są twórcami przyjaźni. 
Odrzucanie osób z upośledzeniem przynosi wręcz napięcia i rodzi konflikty. Jeśli 
nie pragniemy spotkać się z nimi, odrzucamy wyjątkową łaskę, którą możemy 
dzięki nim zyskać. Wykluczanie osób z upośledzeniem wiedzie 
nas do "zamknięcia w grzechu ".

Jeśli któraś z naszych wspólnot nie ma siły, by spotykać się regularnie, 
zachęcamy ją do trwania w dziękczynieniu za nowy etap w jej życiu. Zachęcamy 
taką wspólnotę do trwania w przyjaźni zwłaszcza przez wzajemną modlitwę.

Czcigodny Ojcze Święty, Ty także wybrałeś taki sposób posługi. Modlitwa 
najsłabszych jest szczególnie miła sercu Boga. My również doświadczyliśmy tego 
w „Wierze i Świetle”! Tego nauczyła mnie moja córka Julie z zespołem Downa. 
Dlatego wierzę głęboko, że Twoja modlitwa za Kościół oraz za świat da nam siłę, 
odwagę oraz męstwo, by odpowiedzieć na Twoje wezwanie do nowej 
ewangelizacji. Wiem, że pamiętasz o nas w modlitwie, Ojcze Święty. 
My pragniemy zapewnić Ciebie o naszej modlitwie za Ciebie w naszych 
wspólnotach. Będziemy przekazywać światu przesłanie radości, którą żyjemy 
w naszych wspólnotach. Dar radości został nam dany, gdy dzielimy się naszym 
cierpieniem oraz trudnościami.

"Oto oko PANA nad tymi, którzy się Go boją, nad tymi, co ufają Jego łasce " 
(Ps 32, 18).

 Niech mi wolno będzie zwrócić się z prośbą o błogosławieństwo 
apostolskie oraz pragnę zapewnić Ciebie, Ojcze Święty, o moim synowskim 
szacunku i posłuszeństwie.

Ghislain Du Chéné,



Międzynarodowa solidarność

2-3 marzec: Zgromadzenie "France Entre deux Mers" w La Brede.
9 marzec: Spotkanie zespołu prowincji "UK North" w Harrogate.
9 marzec: Zebranie zgromadzenia Belgii w Beauraing.
16-20 marzec: Zebranie Zarządu i Międzynarodowego Zespołu Koordynującego w Leeds, Anglia.
23 marzec: Sesja formacyjna dla prowincji brazylijskich w Rio.
6-7 kwiecień: Zebranie prowincji "Iberatlantique" (Zachodnia Hiszpania i Gibraltar) w Madrycie.
12-14 kwiecień: Zebranie prowincji “Seas and Volcanoes” (Południowe Włochy) w Neapolu.
13-14 kwiecień: Zebranie prowincji “Terra et Mare” (Zachodnia Hiszpania) w Madrycie.
27 kwiecień: Zebranie prowincji Lebanon South Jordan w Bejrucie, Liban.
28 kwiecień: Zebranie prowincji "ILA Trinity" (Iran, Liban, Armenia) w Bejrucie, Liban.
16-19 maj: Sesja formacyjna prowincji "Heart of Europe" (Niemcy, Austria, Luksemburg, Holandia) w Tainach, 
Austria
19-21 kwiecień: Sesja formacyjna prowincji "Poland West" w Dobrzycy.

�ZGROMADZENIE PROWINCJONALNE „OTWARTE SERCA”
(Republika Dominikańska, Meksyk, Honduras i Nicaragua): Ä9.000

�MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE W LEEDS, sponsoruj jednego lub więcej 
delegatów z prowincji, w których są wielkie problemy ekonomiczne: 

Ä1.800
�ZGROMADZENIE PROWINCJONALNE „KOZIOROŻEC AFRYKI” w Zimbabwe: 

Ä5.000

Wiadomości z Międzynarodowego sekretariatu

„Nasze pierwsze wskazówki”
Wydanie z 2013r. już opublikowane: Ä 5.5

Nota odnośnie „Kapelanów w Wierze i Świetle”, 2013r. 

„Pogłębianie naszej duchowości w Wierze i Świetle”
wydanie z 2013r. Publikacja za parę tygodni.

Złóż zamówienie z Międzynarodowego sekretariatu lub w małej 
księgarni Wiary i Światła: www.faithandlight.org

Projekty do wsparcia

Międzynarodowa agenda, drugi trymestr 2013


