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U stawiliśmy małą figurkę, kopię wizerunku 
Matki Bożej z Autun, w naszym domu w 

górach. Był to dla nas sposób uczczenia Maryi, 
umiejscowienie Jej w centrum tego rodzinnego 
domu. Widząc tę figurkę, pewna osoba z prostą 
i czystą wiarą zachwyciła się i powiedziała: „Jaka 
Ona jest piękna! Bardzo kocham Matkę Bożą, 
często się do Niej modlę, rozmawiam z Nią”. 
Potem, po pewnym czasie refleksji, dodała: „Czy 
mogę panu zadać pytanie, pytanie, którego 
nigdy nie odważyłabym się postawić 
proboszczowi, bo bałabym się, że uzna je za 
głupie? Mówi pan, że to Matka Boża z Autun, 
ale jest też Matka Boża z Laus, Matka Boża z la 
Garde, Matka Boża z Paryża... proszę mi 

Od Redakcji 

powiedzieć, czy jest jedna Matka Najświętsza, czy 
jest ich wiele?” Wytłumaczyliśmy jej, że jedyną 
misją Maryi jest dać nam poznać Jej Syna, Jezusa, i 
że aby spotkać się z nami tam, gdzie żyjemy, 
upodabnia się Ona do nas. W Meksyku staje się 
Metyską, mówi gwarą do Bernadetty... Liczne 
figury i obrazy Matki Najświętszej są Jej sposobem 
bycia dla wszystkich i lepszego zwiastowania 
światu, że Jej Syn, Jezus, jest Synem Bożym. 
Natomiast figury lub obrazy Jezusa są dość 
podobne do siebie: ukazują nam rosłego 
mężczyznę, bruneta z brodą, o urodzie 
śródziemnomorskiej. Nasza przyjaciółka została 
uspokojona, a my podziękowaliśmy jej za 
postawienie nam pytania, które wcale nie było 
głupie. Pozwoliła nam ona lepiej zrozumieć, że 
nasza tożsamość chrześcijańska może się rozwijać 
na różne sposoby w zależności od naszych tradycji 
i kultury, ale w jej centrum jest zawsze osoba 
Jezusa Chrystusa. Kiedy będziemy mogli spotkać 
Jezusa, jest pewne, że wyśle On nas na misję.  
 Wszystko zaczęło się pod krzyżem, gdzie 
„stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, 
żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc 
Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, 
którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto 
syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka 
twoja”. (J 19, 25-27). Poprzez św. Jana to my 
wszyscy staliśmy się synami i córkami Maryi. 
Zresztą modlitwa Wiary i Światła zaprasza nas do 
kroczenia za Maryją aż po krzyż: pomóż nam 
zawsze stać, wraz z Maryją, u stóp krzyża, blisko 
wszystkich ukrzyżowanych tego świata. 
 Na początku lipca wszyscy koordynatorzy 
prowincji Wiary i Światła mają się spotkać w 
Polsce na Radzie Koordynatorów. Podczas tego 
spotkania, jak zawsze w Wierze i Świetle, 
będziemy świętować, przeżywać czas dzielenia i 

 Różne oblicza... Ghislain du Chéné 
Koordynator 

Międzynarodowy 
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wspólnie się modlić. Ale będzie też trochę 
pracy: w tym roku na spotkaniach wspólnot 
zastanawialiśmy się nad problemami 
dotyczącymi naszej tożsamości i naszych 
wielkich wartości. Wszystko, co mówiliśmy, 
posłuży do sprecyzowania tożsamości Wiary i 
Światła. Nie chcąc wyprzedzać ani wpływać na 
tę refleksję, wierzę głęboko, że ta tożsamość 
jest jedna i różnorodna zarazem. Jest ona jedna, 
tak jak jeden jest Jezus, jedyny Syn Ojca, ale jest 
ona też różnorodna, ponieważ - tak jak figury i 
obrazy Maryi mogą być bardzo różne, aby 
mogła Ona spotkać się z nami tam, gdzie żyjemy 
- tożsamość Wiary i Światła może rozwijać się 
na różne sposoby, zgodnie z naszymi tradycjami 
i kulturą. We wzajemnej bliskości przychodzimy 
do stóp krzyża z naszymi historiami - różnymi i 
podobnymi zarazem. 
 Słyszałem, jak papież Franciszek używał 
metafory wielościanu. Jest coś, co mnie 
niepokoi – to problem globalizacji. Z pewnością 
globalizacja nas jednoczy i ma pozytywne 
strony. Ale myślę, że jest dobra i gorsza 
globalizacja. Ta gorsza może być przedstawiona 
jako kula: każda osoba znajduje się w takiej 
samej odległości od centrum. Ten pierwszy 
schemat odrywa człowieka od samego siebie, 
grozi uniformizacją i w końcu nie pozwala mu 
swobodnie się wyrażać. Lepsza globalizacja to 
wielościan. Wszyscy są zjednoczeni, ale każdy 
naród zachowuje swoją tożsamość, swoją 
kulturę, swoje bogactwo. Stawką dla mnie jest 
ta dobra globalizacja, która pozwala nam 
zachować to, co nas określa. Ta druga wizja 
globalizacji pozwala jednoczyć ludzi, zachowując 
równocześnie ich odrębność, co sprzyja 
dialogowi, wzajemnemu zrozumieniu. 
Warunkiem sine qua non dialogu jest wyjście od 
swojej własnej tożsamości. Jeśli nie rozumiem 

sam siebie, jeśli nie znam swojej tożsamości 
religijnej, kulturowej, ideowej, nie mogę zwrócić 
się ku drugiej osobie. Nie ma dialogu bez 
przynależności (audiencja prywatna, 1 marca 
2016 r.). 
 
 Wszystkie nasze miejsca przynależności 
(prowincja, kraj, region) muszą odzwierciedlać 
strukturę międzynarodowej Wiary i Światła i 
sprzyjać tej dobrej globalizacji, owemu 
wielościanowi, figurze geometrycznej nie 
bardzo gładkiej, ale zawierającej wiele ścianek, 
które są miejscami, gdzie wspólnoty mogą się 
czuć dobrze i być blisko jedne drugich. Jest to – 
jak mi się wydaje – jeden z podstawowych 
warunków, aby nasze małe wspólnoty 
promieniowały i były gotowe do wyruszenia na 
misję do wszystkich tych, którzy na nas czekają i 
marzą o doświadczeniu naszej radości! Jak 
zawsze w Wierze i Świetle, zakończymy nasze 
spotkanie wielkim świętem: może będziemy 
tańczyć oświetleni małymi światełkami 
odbijającymi się w kuli z wieloma ściankami? 
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 On jest naszym pokojem!  
  

PIELGRZYMKA WSPÓLNOT UKRAIŃSKICH DO SAMBORA 

P ielgrzymka to czas ducho-
wej odnowy i refleksji, czas 

na przebaczenie, by móc zbliżyć 
się do Boga, czas, kiedy wszyst-
kie swoje zmartwienia i obawy 
zostawia się w domu. Członko-
wie Wiary i Światła uwielbiają 
pielgrzymki – to okazja do wyru-
szenia w podróż! Okazja do po-
znania nowych miejsc oraz spo-
tkania nowych i starych przyja-
ciół. To również znakomita spo-
sobność do bycia razem i poczu-
cia, że Bóg nas kocha. 
 W ten wspaniały dzień 
przybyły wspólnoty z całego 
kraju: Użhorodu, Lwowa, Tarno-
pola, Kijowa, Nowojaworowska, 
Iwano-Frankiwska, Kamieńca 
Podolskiego, Żółkwi, Tiaczewa, 
Chustu, Sambora, Truskawca, 
Drohobycza i Stryja. Spotkaliśmy 
się jak jedna, wielka rodzina w 
miejscu, w którym ukazała się 
Dziewica Maryja i dokonała wie-
lu cudów. 
 Dla niektórych wspólnot 
podróż nie była łatwa – długa 
jazda autokarem z wieloma 
przystankami. Ale „hurra!” - 
długa droga się skończyła i przy-
byliśmy do Sambora. Wysiada-
jąc z autokaru, zobaczyliśmy 
uśmiechnięte twarze członków 
naszej rodziny z Wiary i Światła. 
Wszyscy chcieliśmy mówić, za-
pytać, co słychać u tych, których 

spotkaliśmy podczas obozu i 
zapoznać się z nowymi osobami. 
Trzeba zacząć od początku. 
Przede wszystkim odbyło się 
powitanie na placu przed ko-
ściołem, a po nim Eucharystia 
odprawiana przez naszych kape-
lanów i biskupa Grigorija Koma-
ra, który wygłosił kazanie i spę-
dził z nami cały dzień – to była 
wielka radość! Następnie zosta-
ła odmówiona przez naszego 
kapelana, Olega, modlitwa 
dziękczynna przed pysznym po-
siłkiem składającym się z zupy, 
pączków, placków, soków owo-

cowych i winogron z Zakarpacia. 
Wszyscy starali się porozmawiać 
z przyjaciółmi z innych wspólnot 
przez przynajmniej parę minut 
lub po prostu uśmiechnąć się do 
nich i obdarzyć uściskiem. 
 Po lunchu na placu przy-
kościelnym śpiewaliśmy i tań-
czyliśmy. Następnie siedmioro 
wicekoordynatorów prowincji 
wypuściło gołębie, które pofru-
nęły wysoko, jako symbol poko-
ju i jedności. 
 Potem udaliśmy się pie-
szo do kościoła Narodzenia Pań-
skiego, gdzie znajduje się cu-

Relacja 
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downa ikona Matki Bożej oraz 
relikwie św. Walentego. Proce-
sję rozpoczynał krzyż, po nim 
jechali przyjaciele na wózkach 
inwalidzkich, następnie szli bi-
skupi i kapelani, a na końcu 
wszyscy członkowie wspólnot, z 
banerami powiewającymi po-
nad głowami. W kościele modli-
liśmy się za wstawiennictwem 
Maryi, a kapelan ze wspólnoty 
„Dzieci Maryi”, Michał Czyżo-
wycz, opowiedział nam o Dzie-
wicy z Sambora. Następnie dele-
gaci ze wspólnot położyli na 
ołtarzu rysunki gołębi, na któ-
rych napisane były intencje mo-
dlitewne. Ołtarz został zupełnie 
pokryty gołębiami, symbolizują-
cymi żarliwe pragnienie pokoju 
w naszym kraju i wszystkich po-
zostałych. Zostawiliśmy je w 
kościele na pamiątkę naszej 
pielgrzymki. 
 W końcu nastał czas po-
żegnania: kapelani pobłogosła-
wili wszystkich z osobna, każdy 
otrzymał pamiątkową branso-
letkę zrobioną z siedmiu koloro-
wych koralików oznaczających 
siedem regionów w naszej pro-
wincji. 
 Przed powrotem do do-
mu znalazł się czas na zrobienie 
zdjęć. Ten dzień, pełen radości, 
skończył się, a my rozeszliśmy 
się z pokojem w sercach. Nawet 
jeśli niektórzy byli zmęczeni, to 
na twarzach nadal widać było 
uśmiech, a w oczach spokój. 
Pielgrzymka „On jest naszym 
pokojem” stała się podstawą 
radości dla wspólnot. Spotkali-

śmy się z Jezusem i Jego przyja-
ciółmi. Wszyscy chcieli być bli-
sko Niego, trzymać Jego rękę, 
ponieważ „z Nim, w łodzi pod-
czas burzy nie boimy się, bo 
płyniemy razem!” 

Victoria Sas 
Wspólnota “Dzieci Maryi” 

Tarnopol, Ukraina 

Prowincja ukraińska  

składa się z 37 wspólnot. 
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Sudan Południowy,  
               fotorelacja 

Sarwat Radi, koordynator prowincji “Holy Family” (“Święta Rodzina”; Północny Egipt, Su-
dan oraz Sudan Południowy) I kapelan prowincji, ojciec Ghali, w dniach od 6 do 13 marca 
przygotowali sesję formacyjną dla wspólnot z Sudanu Południowego. W ramach solidar-
ności międzynarodowej przekazano 1200€, aby ta formacja mogła się odbyć. W podziękowaniu 
Sarwat przesyła nam fotorelację. 

Z Radą Prowincji 
Z ks. Matheo, 

biskupem pomocniczym Chartumu 

W parafii św. Józefa Z koordynatorami wspólnot 

Przygotowania 

Relacja 
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Modlitwa 

Konferencja Świętowanie 

Warsztaty 

Sesja formacyjna 

Warsztaty 
plastyczne 
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Spotkanie z kapelanami 

Spotkanie ze wspólnotą „Virgin Mary”  
(„Dziewica Maryja”) 

Podsumowanie 

Prowincja “Holy Family” (“Święta Rodzina”) skupia północny Egipt, Sudan  
oraz Sudan Południowy. 

Północny Egipt: 21 wspólnot, Sudan: 17 wspólnot, Sudan Południowy: 7 wspólnot. 
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P onad 200 osób ze wspólnot 
prowincji Kanada Wschod-

nia spotkało się na Święcie 
Światła. Zostaliśmy gorąco po-
witani przez naszych gospoda-
rzy - Emilię Quintana i Andrew 
Dean'a - koordynatorów wspól-
noty „Holy Family” („Święta Ro-
dzina”) oraz przez ich wspaniały 
zespół; mieliśmy też przyjem-
ność gościć Lise Thériault, tym-
czasową koordynatorkę prowin-
cji, która przywiozła nam naj-
nowsze wieści z poziomu mię-
dzynarodowego. 
 
 Po przyjeździe i rozdaniu 
plakietek poszliśmy do kościoła, 
aby doświadczyć piękna Eucha-
rystii pod przewodnictwem ojca 
Sunny'ego oraz ojca Isaaca Mar-
tineza. Mieliśmy również za-
szczyt gościć trzech innych ka-
płanów, którzy odpowiedzieli na 
zaproszenie. Wszystkim bardzo 
się podobała procesja z naszymi 
transparentami oraz scenka 
Ofiarowania Pańskiego z Henri 
Majorem w roli Symeona. 
 Yves-Patrick Augustin 
(wicekoordynator prowincji) 
przygotował scenkę oraz śpiew 
wraz ze swoimi dwiema  
uroczymi córkami (Myriam i Do-
minique). Następnie kilku  
młodych ludzi z grupy 
„Challenge” („Wyzwanie”; zwer-
bowanych na czas spotkania) 
podało nam pyszną, gorącą zu-
pę. Posiłek zakończył się rado-
ścią z dużego kawałka ciasta  

moment... 

 Ten wspaniały dzień za-
kończył się modlitwą prowadzo-
ną przez Jocelyne Declerck oraz 
członków wspólnoty „Havre de 
Sainte Thérèse” („Przystań św. 
Teresy”)… Dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom oraz Tobie, Bo-
że, za pokazanie nam, jak ważna 
jest wspólna praca i trzymanie 
się za ręce! 
 

Suzanne Belisle 
wicekoordynator prowincji 

Kanada Wschodnia 

Święto Światła  
        w Kanadzie 

z okazji urodzin obchodzonych 
w lutym. 
 Do uświetnienia tego wy-
darzenia przyczyniła się również 
Denise Audet Gravel wraz z Sy-
lvain Werbrouck, która grała na 
gitarze. Śpiewała po francusku, 
angielsku i hiszpańsku. Claude, 
jej mąż, poprowadził zabawy, 
które dały wiele radości naszym 
wyjątkowym przyjaciołom. 
 Następnie Normand Veil-
lette (wicekoordynator prowin-
cji) z humorem wprowadził nas 
w świadectwa dwójki rodziców 
(Célyne i Margarita), przyjaciela 
(Nathalie) oraz Steve'a (członka 
wspólnoty „Holy Family”); ten 
niezwykle utalentowany, młody, 
autystyczny chłopiec zakończył 
swoje krótkie przemówienie 
grając dla nas na fortepianie 
jedną ze swoich kompozycji, 
godną największych muzyków; 
był to bardzo wzruszający  

Henri Major (w środku) jako Symeon 

Prowincję Kanada Wschodnia 
tworzy 25 wspólnot. 

Relacja 
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Pierwsza pielgrzymka  

       w Kamerunie 

C zas formowania i pierwsza 
pielgrzymka do Nkongsam-

ba między 7 a 10 kwietnia 2016 
roku upłynęły pod hasłem: 
„Jezu, wezwałeś nas, byśmy szli 
za Tobą we wspólnocie Wiary  
i Światła”. 
 Sześć z siedmiu wspólnot 
wzięło udział w tym dużym na-
rodowym spotkaniu. Były one 
ciepło powitane przez ojca Ber-
tranda Ngaleu'a, kapelana die-
cezjalnego, oraz przez dwie 
wspólnoty Wiary i Światła  
z Nkongsamba. Było to radosne 
spotkanie. 
 Następny dzień rozpoczął 
się Mszą świetą, celebrowaną 
przez ks. Lamberta Ngamo 
(wikariusza generalnego diece-
zji Bafang), by ofiarować Panu 
naszą pracę i refleksje. 
 Wygłosiłam pierwszą 
konferencję na temat historii 
Wiary i Światła, inspiracji Jeana 
Vanier i Marie-Hélène Mathieu, 
w duchu wdzięczności za to, co 

 W obecności Maryi, po-
dążając za Nią w procesji, roz-
myślaliśmy o Tajemnicy Wiary i 
Światła. 
 Ten bardzo pracowity  
i wypełniony dzień zakończył 
się piękną modlitwą wspólnoty 
Wiara i Światło i modlitwą 
„Regina Caeli”. 
 9 kwietnia był dniem dłu-
go oczekiwanej pielgrzymki! 
Procesja do sanktuarium wyru-
szyła o godzinie 8 rano. Śpiewa-
liśmy pieśni i odmawialiśmy 
Różaniec. Po dotarciu na miej-
sce, po przedstawieniu anima-
cji, mieliśmy Mszę Świętą, którą 
odprawił ojciec Innocent Feu-
gna Eugna, wikariusz generalny 
diecezji Nkongsamba i ojciec 
Bertrand, nasz kapelan krajo-
wy. 
 Wikariusz generalny bar-
dzo docenił inicjatywę tej piel-
grzymki i tego spotkania. Gorą-
co zachęcił do dalszej pracy na 
tym polu. 

zrobili. Jaka jest rola wspólnoty 
Wiary i Światła dzisiaj, 45 lat po 
założeniu i jak mógłby wyglądać 
ten Ruch w 2025 roku... 
 Drugą konferencję wy-
głosił ojciec Bertrand Ngaleu na 
temat wagi i znaczenia obrzędu 
obmycia nóg. To jest nasza du-
chowość. Powinniśmy uczyć się 
służenia innym. 
 Trzecia konferencja była 
wygłoszona po południu przez 
ks. Lamberta Ngamo na temat: 
„Maryja Matką Boga i Kościo-
ła”. Maryja ma szczególne miej-
sce we wspólnocie Wiary  
i Światła, ponieważ to właśnie 
w Lourdes Gérard i Camille Pro-
fit zawierzyli Jej swoje niepeł-
nosprawne dzieci, Loïca i Thad-
dée. 
 Podczas konferencji oso-
by niepełnosprawne uczestni-
czyły w warsztatach z panią 
Marie Mandiesse. Ich prace 
były wspaniałe. Nasi przyjaciele 
są bardzo utalentowani! 

Po formacji, która miała miejsce w Beninie na początku września 2015 roku, mieszkańcy Kame-
runu, którzy nie dotarli tam z powodu awarii linii lotniczych, zdecydowali się zorganizować 
narodową pielgrzymkę do Nkongsamba i skorzystać z nauk zaprezentowanych podczas for-
macji w Baninie. Bardzo cieszymy się z tego wydarzenia, które odbyło się po raz pierwszy w 
tym kraju, ponieważ pokazuje ono potrzebę gromadzenia się i regularnych spotkań wspólnot 
w celu świętowania, pielgrzymowania, formacji... Inne kraje, które brały udział w tamtej 
sesji formacyjnej we wrześniu (Nigeria, Benin, Togo, Burkina Faso, Wybrzeże Kości Słonio-
wej), powinny wykorzystać ten impuls i zadbać o rozwój kontaktów między wspólnotami, 
które są dość oddalone od siebie (jedna na kraj). Pomogłoby im to w inicjowaniu kolejnych 
takich projektów! Ghana, w której przed kilkoma tygodniami powstała wspólnota, powinna 
również przyłączyć się do tego ruchu (patrz: następna strona)! Siostra Anne-Marie Ngono, 
która koordynuje działaniami Wiary i Światła w Kamerunie oraz ojciec Bertrand Ngaleu, ka-
pelan krajowy, przystąpili do tego projektu; to właśnie siostra Anne-Marie relacjonuje nam 
to piękne wydarzenie! 

Relacja 
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 Po południu zwiedziliśmy 
pałac biskupi i katedrę. A wie-
czorem dwie wspólnoty  
z Nkongsamba zaprezentowały 
nam skecze i przedstawienia. 
Piękny wieczór, pełen nauki  
i śmiechu! 
 Ostatni dzień, niedzielę, 
zakończono Mszą Świętą w ka-
tedrze w Nkongsamba. Następ-
nie, przed wyruszeniem w dro-
gę powrotną, podano obfite 
śniadanie (dzięki szczodrości 
mamy Nanou). 
 
To był dobry czas rozmowy  
i wymiany doświadczeń, który 
przywrócił nam odwagę do peł-
nienia naszej misji, pomimo 
problemów takich jak: 
 brak środków na dotacje na 

potrzeby osób niepełno-
sprawnych; 

 brak zrozumienia ze strony 
duchowieństwa i społeczeń-
stwa; 

 odrzucenie ruchu przez ro-
dziców; 

 brak struktur potrzebnych 
dla formacji; 

 zniewagi... 

Życzenia na przyszłość: 
 regularne spotkania przy-

najmniej raz w roku, 
 nadzieja na większe zaanga-

żowanie na rzecz utworze-
nia nowych wspólnot. 

 
Siostra Anne-Marie Ngono 

koordynator Kamerunu 
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N a początku kwietnia re-
prezentanci prowincji 

„Rainbow” („Tęcza”) spotkali 
się w la Misère na wyspie 
Mahé na Seszelach podczas 
Zgromadzenia Prowincji. Wy-
bór tego miejsca związany był  
z faktem, iż w tym roku Seszele 
świętują swoją piętnastą rocz-
nicę! 
 Dotarcie z Paryża do 
Port Victoria było trochę skom-
plikowane. Rozkłady lotów były 
kilkakrotnie zmieniane, aż  
w końcu lot powrotny został 
odwołany! W rezultacie wyje-
chałem trochę wcześniej, po-
dróżując przez wyspę Reunion 
(co było zupełnie nie po dro-
dze). Dzięki temu miałem  
okazję poznać kilkoro  
ludzi ze wspólnot „Chaudron”  
(„Kociołek”) i „St Suzan-
ne” („Św. Zuzanna”) w domu 
Sylvie Pelletier, która była tak 
miła, że odebrała mnie z lotni-
ska. To umożliwiło mi ponow-
ne spotkanie z moimi przyja-
ciółmi z Reunion i porozmawia-
nie z nimi o życiu w tamtej-
szych wspólnotach. Niestety, 
nie mogłem za wiele podziwiać 
krajobrazu tej pięknej wyspy! 
 Następnie, wraz z całą 
grupą z Reunion zgromadzoną 
na lotnisku, poleciałem samo-
lotem do Port Victoria. Tam 
zostaliśmy wspaniale przywita-
ni przez tych, którzy przybyli 
już wcześniej i przygotowywali 
Zgromadzenie wraz z Judexem 
Violette, wicekoordynatorem 

przyjaciółmi - Lucasem i Chri-
stye, których znam ze spotka-
nia na Mauritiusie w 2007 ro-
ku; byłem wzruszony tym, że 
mnie nie zapomnieli! 
 Rozpoczęliśmy pantomi-
mą przedstawiającą założenie 
Wiary i Światła przez rodzinę 
Proffit, Jeana Vanier i Marie-
Hélène Mathieu oraz pantomi-
mą przedstawiającą przypo-
wieść o synu marnotrawnym w 
tym Jubileuszowym Roku Miło-
sierdzia. Następnie był czas 
refleksji nad Kartą oraz nad 
tożsamością i misją, przeplata-
ny czasem dzielenia się. Pod-
czas posiłków mieliśmy możli-
wość posmakowania miejsco-
wej kuchni, między innymi po-
trawy z rekina! Pierwszy dzień 
zakończył się obrzędem umy-

międzynarodowym, towarzy-
szącym tej prowincji. Następ-
nego ranka rozpoczęliśmy spo-
tkanie z sześćdziesięcioma 
uczestnikami. Wybrany temat 
przewodni brzmiał: „Wędrujmy 
razem z Miłosiernym Jezusem”. 
Od razu zapanowała między 
nami wspaniała atmosfera, 
była radosna muzyka i piosen-
ki; muszę powiedzieć, że mieli-
śmy wspaniałą animatorkę, 
Marie-Claire, dzięki której at-
mosfera była tak wyjątkowa! 
Ten dzień był idealnym przykła-
dem tego, czego można do-
świadczyć w Wierze i Świetle: 
czasu świętowania i ucztowa-
nia, czasu modlitwy i wysławia-
nia Boga, czasu dzielenia się  
i czasu przyjaźni. Bardzo ucie-
szyło mnie spotkanie z moimi 

Atmosfera wysp 

Christiane i Christye 

Relacja 



13 

 

wania nóg. Dla wielu ludzi było 
to pierwsze takie przeżycie, ale 
jak zawsze towarzyszyło nam 
wielkie skupienie i zjednocze-
nie. 
 Dzień drugi skupiony był 
wokół samego Zgromadzenia. 
Poświęciliśmy czas na rozezna-
nie priorytetów i marzeń, jakie 
w związku z życiem prowincji 
ma każdy uczestniczący w spo-
tkaniu, oraz na określenie cech, 
które powinna mieć osoba wy-
brana w celu spełnienia tych 
marzeń. Po rozeznaniu i modli-
twie do Ducha Świętego dele-
gaci prowincji wybrali Marie-
France – jest to jej trzeci  
i ostatni mandat. Zaakceptowa-
ła ona ten wybór, poprosiła 

była dniem świętowania 15 
rocznicy Wiary i Światła na Se-
szelach. Spotkaliśmy się w kate-
drze w Port Victoria, gdzie 
oczekiwały na nas delegacje 
pięciu wspólnot z trzech za-
mieszkałych wysp tego kraju: 
trzy delegacje z Mahé 
(„Rozanmer in pou Bondye” - 
„Tańcz dla dobrego Boga”, 
„Gard sa lalimyer alimen” – 
„Podtrzymuj zapalone światło” 
i „Lilies from the fields” – „Lilie 
polne”), jedna z Praslin („Rose-
Anne”) oraz jedna z La Digue 
(„Roche Divine” - „Skała Bo-
ga”). Odprawiona została bar-
dzo piękna Msza, której prze-
wodniczył wielebny Denis Wie-
he, przeplatana piosenkami 

jednak wszystkich o wsparcie w 
jej misji oraz o to, aby w skład 
Rady Prowincji mogło wejść 
kilka osób odpowiedzialnych za 
pewne projekty. Marie-Claire z 
radością przyjęła rolę osoby 
odpowiedzialnej za komunika-
cję! Strona prowincji na Face-
book'u została już wcześniej 
utworzona i można na niej zna-
leźć wszystkie zdjęcia zrobione  
w czasie tych kilku dni! 
 A wszystko zakończyło 
się ogromną i bardzo kolorową 
fiestą, w tradycyjnych strojach 
każdej z wysp, bardzo żywioło-
wą, z ludowymi tańcami i bar-
dzo smacznymi specjałami kuli-
narnymi… 
 Niedziela 10 kwietnia 

Marie-France Violette Biskup Wiehe z Adeline i Madeleine (Madagaskar) 
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Wiary i Światła. Biskup w pięk-
nej homilii powiedział nam, że 
istnienie ruchu Wiara i Światło 
jest potężnym znakiem Miło-
sierdzia Bożego. Wzruszyło 
mnie także bardzo odśpiewa-
nie „Gloria” w języku kreol-
skim; wśród słów słyszałem 
śpiewane przez zgromadzo-
nych „Bondye Papa” („Bóg Oj-
ciec”)! Wydało mi się to wyra-
żeniem takiej ufności w dobroć 
Boga, który jest tak dobry jak 
tata, że powiedziałem sobie, iż 
było to godne summy teolo-
gicznej na temat osoby Ojca. 
 Następnie świętowali-
śmy rocznicę, tak jak należało, 
w ogrodach pałacu biskupa,  
w atmosferze tak radosnej jak 
to jest możliwe tylko w tej kul-
turze wysp Oceanu Indyjskie-
go! Był z nami Judex i brat Tho-
mas de Gabory (dominikanin, 
kapelan na wyspie Reunion). 
Udaliśmy się na krótką wy-
cieczkę po tej rajskiej wyspie. 
W jej trakcie podziwialiśmy 
piękny widok z jednego ze 
szczytów wyspy, Mission Lod-
ge. Powietrze było wciąż jesz-
cze wilgotne po deszczu, który 
padał poprzedniego wieczora, 
a nas powitała tęcza, piękny 
symbol na zakończenie czasu 
spędzonego w prowincji o tej 
samej nazwie! Chwilę później 
nadszedł czas pożegnania, lot 
powrotny zaplanowany był na 
ten wieczór. 
 Dziękuję wszystkim za 
ten cudowny czas spędzony  
w wyjątkowej atmosferze, at-
mosferze wyspiarskiej! Dzięku-

W skład prowincji 
„Rainbow” („Tęcza”) 

wchodzą: Madagaskar, 
Mauritius, wyspa Reunion  

i Seszele. 
 

Liczba wspólnot: 
Madagaskar: 11 

Mauritius (i Rodrigues): 18 
Wyspa Reunion: 4 

Seszele: 5 

ję Marie-France za wyrażenie 
zgody na towarzyszenie wspól-
notom Oceanu Indyjskiego. 
Jeszcze raz najlepsze życzenia  
z okazji rocznicy dla wspólnot  
z Seszeli i szczęśliwej podróży 
na Madagaskar, wyspę Reu-
nion, Mauritius i Rodrigues. 
Wszyscy jesteście tak piękni i 
barwni. 
 Niech Bondye Papa, Zezi 
Kri i Lespri Sen błogosławią 
Was wszystkich! 

GdC 

Niech żyje prowincja „Rainbow” („Tęcza”)! 
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C hcę podzielić się z Wami 
dziękczynieniem Duchowi 

Świętemu. Wczoraj mieliśmy 
pierwsze spotkanie Wiary  
i Światła w Kukurantumi, miesz-
czącym się w południowo-
wschodniej części Ghany. Był to 
radosny czas. Zaprosiliśmy 
członków młodzieżowej grupy 
kościelnej, troje rodziców wraz 
z rodzinami, włączając w to ich 
dziecko z niepełnosprawnością 
intelektualną oraz kilkoro znajo-
mych dorosłych. Śpiewaliśmy, 
tańczyliśmy, modliliśmy się, 
dziękowaliśmy Jezusowi. Nasze 
zdjęcia i radość na twarzach 
wyrażają wszystko. 
 Dzisiaj pięciu członków,  
w charakterze Rady Wspólnoty, 
przyszło do mojego domu po 
wskazówki na przyszłość… dwo-
je rodziców, dorosłe dziecko z 
niepełnosprawnością i dwoje 
przyjaciół. Będą prowadzić 
wspólnotę, kiedy ja i Hilda wyje-
dziemy za 2 tygodnie. Duch 
Święty kierował mną i moją żo-
ną podczas przygotowań do 
tego spotkania, aby powstało 
coś pięknego i żywego. 
 Mam cztery kontakty, 
które udało mi się nawiązać  
w trakcie naszej, trwającej czte-

Misjonarze w Ghanie 

ry i pół tygodnia, podróży po 
północnej Ghanie. Mówiliśmy  
o pięknie Wiary i Światła, ale 
niestety zabrakło czasu, aby 
zorganizować spotkanie. Może 
następnym razem się uda. 
 Byłem wdzięczny Sekre-
tariatowi za materiały, którymi 
mogłem się dzielić. Ale praw-
dziwe słowa życia były dziełem 
Ducha Świętego. To jest wła-
śnie to, czym chciałem się  
z Wami podzielić. 
 

Wasz brat w Chrystusie, 
 

Kirt Bromley 
wicekoordynator  
międzynarodowy 

Kirt Bromley został nowym wicekoordynatorem towarzyszącym czterem prowincjom Kana-
dy i Stanów Zjednoczonych, zastępując Freda Seagrena. Kirt ożenił się z Hildą, która pochodzi 
z Ghany. Każdego roku spędzają kilka tygodni w tym kraju. Założyli tam wiele wiejskich  
bibliotek. Kirt (podobnie jak i jego żona) jest wyjątkowym człowiekiem, regularnie wysyła 
wiadomości z ich pobytu w Ghanie. W tym roku ma nową misję – rozpocząć (a raczej odnowić) 
Wiarę i Światło w tym pięknym kraju. Dziękujemy Kirt! 

Świadectwo 
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W piątek 20 maja dwie wspólnoty z Kuwejtu odbyły swoją pierwszą narodową pielgrzymkę. 

Są to bardzo piękne wspólnoty, jedna arabskojęzyczna, druga anglojęzyczna, które składają 

się z osób przybyłych z odległych zakątków świata (Egipt, Liban, Syria, Indie, Filipiny...). Marie

-Hélène Mathieu I Ghislain du Chéné wysłali pielgrzymom słowa wsparcia z zapewnieniem  

o modlitwie. Oto relacja z tego wielkiego wydarzenia i kilka fotografii, które otrzymaliśmy 

od Fadiego Kobala, wicekoordynatora w Kuwejcie. Mamy nadzieję, że radość, która ma swoje 

źródło w tym wydarzeniu, zostanie we wszystkich na długo! 

Kuwejt—  
   wyjątkowa pielgrzymka 

N asza pielgrzymka, której 
hasło brzmiało „Bądźmy 

razem”, była podzielona na 
trzy etapy. 
 Pierwszy etap, zatytuło-
wany „Bądźmy razem w rodzi-
nie”, odbywał się w kręgach 
rodzinnych i połączony był  
z obrzędem umycia nóg dzie-
ciom przez ich ojców i matki. 
Ten obrzęd pokazał nam, że 
bycie razem w rodzinie (nawet 
jeśli mieszkamy pod jednym 
dachem, to nie znaczy, że auto-
matycznie istnieje jedność 
wśród nas) jest związane z po-
kornym służeniem innym. Przy-
pomniało nam to i pozwoliło 
zrozumieć, co Jezus uczynił 
owego wieczoru… i Jezus na 
pewno będzie wśród nas obec-
ny, aby nam nieść radość i po-
kój. W każdym kręgu stało pu-
ste krzesło, które miało przypo-
minać o tych, których brako-
wało wśród nas. Naczynie  
z gliny służące do umycia nóg 
zostało zachowane do trzecie-
go etapu pielgrzymki. 

 Drugi etap nosił tytuł 
„Bądźmy razem w naszej 
wspólnocie”. Wspólnota Wiary 
i Światła w Kuwejcie łączy 
członków pochodzących z wie-
lu krajów i Kościołów. Przypo-
mnieliśmy sobie to, co nas łą-
czy, bazując na początkach 
Wiary i Światła w Lourdes  
w 1971 roku i na sposobach,  
w jakich to światło rozprze-
strzeniło się po świecie. Jeste-

śmy razem poprzez ducha na-
szej Karty.  Modliliśmy się ra-
zem do Matki Bożej przed ko-
pią groty z Lourdes. Tam rów-
nież każda rodzina zapaliła 
świecę i zachowała ją do trze-
ciego i ostatniego etapu piel-
grzymki. 
 Hasłem trzeciego etapu 
było „Bądźmy razem w Koście-
le”. Aby podkreślić jedność, 
uczestniczyliśmy wszyscy ra-

Fadi, jego żona Nesreen i ich syn Namatalleh posyłani 
przez ojca  Angelosa i brata Johnsona 

Świadectwo 
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zem we Mszy Świętej, którą 
celebrowali nasi duszpasterze 
po arabsku i po angielsku. Pod-
czas liturgii został odczytany  
w dwóch językach list od Marie
-Hélène Mathieu i Ghislaina. 
Przeżywaliśmy radość zmar-
twychwstania, którego nie da 
się zrozumieć bez krzyża. Do 
świec przyniesionych przez 
rodziny został więc dołączony 
krzyż. Na koniec każda rodzina 
otrzymała naczynie z gliny, 
świecę i krzyż, a księża pobło-
gosławili rodziny i posłali je, 
aby stały się znakami jedności 
dla swoich rodzin, wspólnot,  
Kościoła i całego społeczeń-
stwa. 
 W czasie obrzędu umy-
cia nóg dały się zauważyć rze-
czy nadzwyczajne. 
 Niektóre osoby niepeł-
nosprawne przybyły bez swo-
ich rodzin, ale nie pozostały 
same: ich przyjaciele obmywali 
im  nogi.  
 Pewne napięcia we-
wnątrz niektórych rodzin usta-
wały. 
 Rodziny, które przybyły 
do wspólnoty Wiary i Światła z 
osobami pomagającymi w 
opiece nad ich  
niepełnosprawnymi dziećmi, 
mogły umyć nogi tym opieku-
nom. 
 Tata ciężko upośledzonej 
dziewczynki o imieniu Nanoor 
wyobraził sobie, że to Jezus 
siedzi na pustym krześle  i to 
Jemu chciałby móc umyć nogi. 
 A oto świadectwo taty 
Emmanuela: byłem wzruszony 
widokiem pustego krzesła. Ni-
gdy nie czułem się blisko zwią-
zany z moim ojcem i ten widok 
pozwolił mi na postawienie się 

w pokorze przed nim. Nato-
miast moja żona i ja mieliśmy 
sposobność, aby prosić o prze-
baczenie - nasze piąte dziecko 
nie narodziło się z powodu na-
szej słabości…  
Poruszył mnie również widok 
naczynia z gliny, które wchło-
nęło całą wodę użytą do umy-
cia nóg. Ja nie chciałem jej wy-
lać i teraz ta woda jest zacho-
wana w glinie. 

                                                                                                                             
Fadi Kobal                                                                                                                   

wicekoordynator Kuwejtu 

Mina i Abanoob 

Andrew i jego mama Nadia – kolejna posłana rodzina 

Kuwejt stanowi część 

prowincji „Egipt Południowy, 

Kuwejt”:  

 Egipt Południowy: 16 

wspólnot; 

 Kuwejt: 2 wspólnoty. 
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G dy pod koniec października 2015 r. cała 
moja wspólnota przybyła do klasztoru na 

comiesięczne spotkanie, wszyscy byliśmy 
wypełnieni duchem Wiary i Światła: co za radość  
i wolność bycia tymi, którymi jesteśmy, 
celebrowania łagodnej obecności Jezusa i czucia 
się tak bardzo umiłowanymi! Wszyscy byli bardzo 
szczęśliwi i docenili tę wizytę w klasztorze. Pod 
koniec dnia wszyscy członkowie wspólnoty 
uczestniczyli w nieszporach i Mszy. Wspaniale 
było widzieć, jak wszyscy trwali w milczeniu 
podczas liturgii! Siostra Marie-Reine (przeorysza) 
zapytała mnie, czy wspólnota może zaśpiewać na 
zakończenie Mszy przed wyjściem z kościoła. 
Zaśpiewaliśmy „Piotr, Jakub i Jan”, co było wielką 
niespodzianką dla wszystkich, którzy tam byli. 
 
 Z siostrą Deir-Maria formujemy tutaj,  
w Paparčiai, naszą małą „gałąź” Wiary i Światła. 
Zawsze dzielę się z nią wiadomościami, jakie 
otrzymuję i bardzo często nasze spotkania kończą 
się modlitwą Wiary i Światła (w kilku językach). 
Ona zawsze była bardzo blisko Wiary i Światła, 
czuje głęboko ducha i dar tego Ruchu. Jako 
odpowiedzialna za przyjmowanie gości często im 
mówi o Wierze i Świetle i sugeruje im dołączenie 
do wspólnoty: „przyjdźcie i zobaczcie!” 
 
 Kilka dni temu, w czasie braterskiego 
spotkania, przeczytałam wszystkim siostrom list 
Mirny: „kilka promieni słońca z Syrii”. Wszystkie 
były głęboko poruszone... Dziękuję w imieniu 
Mirny!!! Dziękuję Panu za światło i wiarę w moim 
sercu! Wszyscy razem modliliśmy się za nią, za 

pokój, za naród syryjski, ukraiński i za wszystkich, 
którzy cierpią z powodu wojny. Tak jak w czasie 
spotkania Wiary i Światła, przekazywaliśmy 
świecę (z logo Wiary i Światła!) z rąk do rąk  
i zakończyliśmy czas modlitwy śpiewając: „Ojcze, 
zjednocz nas wszystkich”. Był to wyjątkowy 
moment! 
 
 Niekiedy dzielę się Kwiatkami (Fioretti) 
Wiary i Światła z siostrami i stwierdzam, że 
przesłanie Wiary i Światła jest ważne nie tylko dla 
nas, ale dla każdej osoby, dla całej ludzkości. 
Bogu dzięki! 

 
Kristina 

Partnerstwo 
      ze wspólnotą religijną 

Kristina napisała do nas ze swojego nowego miejsca pobytu, z klasztoru betlejemitek w Pa-
parčiai na Litwie. Dawna wicekoordynatorka międzynarodowa opisała, jak przeżywa się –  
od środka – partnerstwo wspólnoty Wiara i Światło ze wspólnotą religijną. Jest to dowód, 
jak ważna dla każdego jest modlitwa i przyjaźń. 

Kristina ze swoją wspólnotą  
przed wstąpieniem do klasztoru 

Świadectwo 
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Dlaczego partnerstwo? 
 
 Musimy uznać misję prorocką naszych 
niepełnosprawnych przyjaciół: oni są wybrani 
przez Boga. Potem wziął dziecko, postawił je 
przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: 
"Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, 
Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie 
przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie 
posłał" (Mk 9, 36-37). Aby wspomóc nas w tej 
wielkiej misji, potrzeba siły napędowej, a cóż 
lepszego niż mieć bliźniaczą wspólnotę religijną? 
Niektórzy wybrali życie modlitewne i są bardzo 
szczęśliwi, kiedy nas spotkają i niosą w swoich 
modlitwach: byłoby dobrze, aby każda wspólnota 
utrzymywała, jeśli tylko to możliwe, więzi z jakąś 
wspólnotą religijną. Jest to proste, polega na 
regularnym przekazywaniu wiadomości, 
polecaniu intencji modlitewnych i odwiedzaniu 
(raz w roku) tej wspólnoty w „czasie wierności”. 

Kristina prosi nas, abyśmy nadal wy-
syłali jej wiadomości na temat naszej 
rodziny wiaroświetlanej, to ważne 
zarówno dla niej jak i dla sióstr z 
klasztoru. To pomaga im modlić się 
w konkretnych intencjach, pozostać 
„w łączności” i doświadczać błogo-
sławieństwa w trzymaniu się za ręce. 
Módlmy się za Kristinę, która przyj-
mie habit na początku lipca w klasz-
torze w Poligny (w Nemours, Fran-
cja) i za wszystkie siostry, które tak 
jak ona dzielą życie wspólnotowe. Są 
one ważnymi pośredniczkami, dzięki 
którym trwamy w miłości Jezusa! I 
wydajmy razem z nimi ten okrzyk 
otrzymany od św. Brunona, którego 
reguły przestrzegają: O BONITAS! [O 
dobroci !– przyp. red.] 
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Wizyta w Fatimie i spotkanie wspólnot z kraju będącego częścią obszaru, któremu 
towarzyszyłam przez 4 lata, jest zawsze wielką przyjemnością. Dziękuję Wam, moi 
Przyjaciele, za zaproszenie do świętowania z Wami 40 rocznicy istnienia Wiary i Światła  
w Portugalii, „Zakorzenieni w kruchości”. 

Zakorzenieni w kruchości 

P onad 200 pielgrzymów spotkało się w domu 
rekolekcyjnym. Przybyli z Portugalii, a także  

z Hiszpanii i Włoch. Wyglądali przepięknie w swo-
ich zielonych ponczach… 
 Pielgrzymka rozpoczęła się od przypomnie-
nia historii Wiary i Światła w ich kraju. Kolaż ze 
zdjęć ukazywał kolejne etapy rozwoju Ruchu. 
Wzruszające było to, iż prawie wszyscy poprzedni 
koordynatorzy krajowi oraz kapelani byli tutaj  
i po kolei wchodzili na scenę, aby opowiedzieć o 
„swoich czasach”. Z boku znajdował się rysunek 
drzewa i każdy z byłych koordynatorów przymo-
cował do niego korzeń. Były one długie i głębokie. 
Każdy z nich, na swój sposób, przyczynił się do 
wzrastania drzewa przez tych ponad 40 lat i wy-
dawnia owoców, które dzisiaj widzicie… 
 Następnego ranka Włosi dostąpili zaszczy-
tu, ponieważ osobą, która udzieliła lekcji na te-
mat kruchości była Lucia Casella. A ona wie,  
o czym mówi, ponieważ niedawno miała wypa-
dek, operację i długą rekonwalescencję. To do-
świadczenie nauczyło ją, aby akceptować wspar-
cie przyjaciół w najprostszych czynnościach dnia 
codziennego. Wcześniej Angela Grassi, koordyna-
tor prowincji „Fiume di Pace”  

(„Rzeka pokoju”; Północne Włochy  
i Galia) ofiarowała Oldze Grilo, koordynatorce 
Portugalii, papierowe kwiaty symbolizujące pro-
wincje, serce symbolizujące Wiarę i Światło oraz 
ikonę. 
 Dzień był bogaty w wydarzenia: grupy dzie-
lenia, Eucharystia, warsztaty, obrzęd umycia nóg, 
czas pojednania i adoracji, zakończył się modli-
twą w Kaplicy Objawień i procesją ze świecami. 
Gdy wyszliśmy, tysiące świec, jedna blisko dru-
giej, tańczyły nocą. Była już północ, byliśmy wy-

Świadectwo 
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Prowincja Luzitana (Portugalia) ma 13 wspólnot. 

czerpani, ale szczęśliwi… 
 Następnego ranka, podczas czasu wolne-
go, wraz z przyjaciółmi z Włoch i Portugalii wy-
braliśmy się pociągiem na wycieczkę po Fatimie. 
Niestety nie mogliśmy się zatrzymać  
w Loca do Cabeço (miejscu objawienia Anioła). 
Jest to wspaniałe miejsce, porośnięte drzewami 
oliwnymi, które wygląda jak ogród. Padał ulewny 
deszcz… 
 Po południu, wszyscy spotkaliśmy się  
w Kaplicy Objawień na różańcu odprawianym 
przez Wiarę i Światło. Był to wzruszający czas. 
Później, w naszych zielonych ponczach i z naszy-
mi banerami, udaliśmy się do nowej Bazyliki 
Trójcy Świętej na Eucharystię (i rozesłanie) od-
prawianą przez José Traquina, biskupa pomocni-
czego diecezji lizbońskiej. 
 Olga powiedziała mi, że na koniec Mszy 
biskup poprosi koordynatorów oraz Lucię i mnie 
do rozesłania. Byłam tym bardzo zaszczycona. 
Także podczas całej pielgrzymki. Reprezentowa-
łam Międzynarodową Wiarę i Światło, a wszyscy 
traktowali mnie jak królową, co było naprawdę 
poruszające. 
 Niestety… Ceremonia opóźniała się, a ja 
musiałam jechać do Porto, aby złapać samolot. 
Byłam bardzo zawiedziona, ponieważ wybrałam 
ostatni samolot, aby mieć trochę czasu! Wyszli-
śmy przed komunią. Żadnych pożegnań, żadnego 
„do widzenia”, żadnych uścisków  
i buziaków. 
 Matko Boża Fatimska, zachowaj te piękne 
wspólnoty w Swoim sercu, pozwól im wzrastać  
i owocować. 
 Dziękuję wszystkim i każdemu z osobna, 
dziękuję Alice Cabral, która przetłumaczyła 
wszystko dla nas, dziękuję Luisowi, Anicie i Marii-
Rosario, którzy mnie odwieźli i którzy z mojego 
powodu opuścili zakończenie… to była wspaniała 
pielgrzymka i fenomenalna rocznica! 
 

Corinne Chatain 
Sekretarz Generalny 

Wiadomość od Marie-Hélène Mathieu 
 
Jestem bardzo szczęśliwa, że obchodzicie czter-
dziestolecie Wiary i Światła w Potugalii organizując 
tę piękną pielgrzymkę do Fatimy dla Waszych 20 
wspólnot. Dziękujmy za tak owocne cztery dekady, 
a nawet troszkę dłużej, jeśli pomyślicie o małym 
ziarnie pozostawionym w ziemi podczas pierwszej 
pielgrzymki Wiary i Światła do Lourdes dzięki obec-
ności Madame Vaz Pinto, z pewnością jednej z Wa-
szych wielkich patronek w niebie, wraz z Alfredo i 
wieloma innymi rodzicami, osobami niepełno-
sprawnymi i przyjaciółmi, młodymi i już nie tak 
młodymi, których życie zostało przemienione 
przez nasz Ruch. 
 
Nie mogę zapomnieć moich wizyt w Waszym kraju, 
tak głębokich, pełnych lojalności, życzliwości, od-
wagi i śmiałości. Jesteście obdarowani szczególną 
łaską w świecie Wiary  
i Światła. 
 
Dziś modlę się z wielką ufnością, aby ta pielgrzym-
ka była okazją do zrodzenia nowych owoców i do 
tego, aby każda wspólnota dała początek nowej - 
jak nowe gniazdo, gdzie ptaki z nieba przybywają, 
chronią się, dostają pokarm i nawołują innych. 
Niech Matka Boża Fatimska towarzyszy Wam. 
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Z organizowaliśmy samochody, aby zabrać 
wszystkich… do bazyliki św. Laurenta. Zostali-

śmy wspaniale przywitani. W trakcie Mszy Świętej, 
staliśmy naprzeciw ołtarza robiąc znak krzyża. 
W pierwszym rzędzie stała rodzina z Syrii, którą 
spotkaliśmy po raz pierwszy: ojciec- Kahlil, matka- 
Aunti oraz Dima i Rama, ich dwie niepełnospraw-
ne córki. Spotkanie z Wiarą i Światłem w Damasz-
ku było dla nich wielką radością. 
 Następnie do Mortagne. Mimo deszczu  
w naszych sercach świeciło słońce! Dwoje miesz-
kańców Mortagne wraz z Ojcem Gaignet przybyło, 
by podzielić się z nami posiłkiem… Mogliśmy ode-
tchnąć przez chwilę w ogrodzie księdza. 
 Jonathan i Rana, pomimo bariery językowej, 
przyłączyli się do nas, gdy przedstawialiśmy  
w pantomimie fragment Ewangelii o uczniach idą-
cych do Emaus. 
 Cóż za wspaniały dzień! Zwiedziliśmy para-
fię Mortagne, jednocześnie pokazując parafianom 
piękno Wiary i Światła. 
 Dziękujemy wszystkim za ich wspaniałą 
obecność. 
 

Wspólnota ,,Le Sillon” („Ślad”) 
Prowincja ,,Francja Zachodnia” 

Z Damaszku do Mortagne 

Kahlil i jego córki, Dima i Rana 

Céline i Aunti, mama Dimy i Rany 

Świadectwo 
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pelan, pomimo choroby. Wie-
my, że Arturo będzie dalej 
dbać o członków wspólnoty 
Betania, prowincji i całej Wiary 
i Światła. 
Dziękujemy Bogu za to, że mo-
gliśmy go poznać. Pamiętajcie 
o nim w swoich modlitwach i 
podczas spotkań we wspólno-
cie, aby Bóg powitał go tak jak 
na to zasługuje. 

Miguel i Muski Reyes 
koordynatorzy prowincji 

„Iberatlantic” 

 
Odeszli od nas 

Nasza wspólnota „Le Ro-
cher” („Skała”) jest zarazem 
szczęśliwa i smutna. 7 maja 
Fons Van Looveren, nasz kape-
lan, udzielił sakramentu Pierw-
szej Komunii naszemu małemu 
Samuelowi, którego przygoto-
waliśmy do tego wydarzenia w 
naszej wspólnocie. To była 
piękna uroczystość. Jego ma-
ma prowadziła go za rękę, 
podczas gdy była śpiewana 
pieśń „Składam moją dłoń  
w Twoją dłoń, idę ścieżką pro-
wadzącą do Ciebie…” 
Jednak wkrótce,13 maja, Fons 
odprawił pogrzeb Yvonne, 
wspaniałej przyjaciółki wspól-
noty, która wiele znaczyła i dla 
niego, i dla „Le Rocher”. Pozo-
stało po niej świadectwo oso-
by, która śmiała się z raka i aż 

do końca zachowała spokój, 
do czasu odejścia w wieku 80 
lat, a raczej 4 razy po 20, po-
nieważ była młoda sercem! 
Niestety w niedzielę Zesłania 
Ducha Świętego, w przeddzień 
jubileuszu 40 lat kapłaństwa, 
Fons również niespodziewanie 
nas opuścił. Jego odejście wy-
wołało wiele smutku w naszej 
wspólnocie. 
Fons był bardzo przywiązany 
do Wiary i Światła, zawsze dys-
kretny i cichy, uważny na każ-
dego z nas podczas spotkań, 
gotowy nieść pomoc. 
We wrześniu świętowaliśmy 
dwudziestolecie jego posługi 
jako kapelana „Le Rocher”, 
ofiarowaliśmy mu haftowaną 
stułę z symbolami Wiary  
i Światła oraz „Le Rocher”. Nie 
okazywał zbyt wiele emocji, 
jak zwykle był cichy, ale jego 
kolega, ojciec Rick, zwierzył 
nam się dzisiaj, że tamtego 
wieczoru pokazał mu ją z wiel-
ką dumą i radością. 
Mamy nadzieję, że Yvonne  
i Fons przyłączyli się do wiel-

Ojciec Umberto 

We wtorek 22 grudnia 2015 
roku, nasz drogi Ojciec Umber-
to Barato, kapelan Wiary i 
Światła na Cyprze przez prawie 
dwadzieścia lat, odszedł do 
mieszkania w niebie i cieszy się 
życiem wiecznym, z dala od 
ludzkiego cierpienia. 
Jesteśmy mu szczególnie 
wdzięczni za tę część podróży, 
którą odbyliśmy razem w świe-
tle Pana. Jego obecność, jego 
prostota, jego nauczanie, a 
zwłaszcza jego miłość do naj-
mniejszych zostanie na zawsze 
w naszej pamięci. 
Tak, Ojcze Umberto, razem je-
steśmy piękniejsi! Czuwaj nad 
nami! 

Wspólnoty z Cypru  

 
Ojciec Arturo 

Ojciec Arturo, kapelan wspól-
noty Betania w Salamance, 
zmarł 2 marca. Był miłośni-
kiem Wiary i Światła oraz na-
szych „wyjątkowych” przyja-
ciół. Wiernie uczestniczył we 
wszystkich spotkaniach wspól-
notowych w Salamance i w 
prowincji. 
Kika lat temu został wysłany 
do Brazylii, a jego wspólnota 
pozostała nieco osierocona.  
Po powrocie ponownie podjął 
z entuzjazmem służbę jako ka 

Album rodzinny 
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kiej wspólnoty Wiary i Światła 
składającej się z tych, którzy 
poszli już wcześniej do Ojca. 
Wierzymy w siłę modlitwy, 
wierzymy, że stamtąd będą 
oni pomagać nam w konty-
nuowaniu naszej podróży. 
Szczególnie powierzamy przy-
szłość naszej wspólnoty Matce 
Bożej. 

Christine Lacroix, Belgia 
                                                              

Narodziny i uznanie 
wspólnot 

  

Mamy przyjemność ogło-
sić wejście w okres próbny 
nowej wspólnoty na połu-
dniu Filipin w Cagayan de 
Oro. Stało się to 11 lutego, 
w święto naszej Matki z 
Lourdes 
Dwie wspólnoty zostały 
uznane we Włoszech w 
prowincji „Mer et Vol-
cans” („Morza i Wulka-
ny”): „Mano nella Ma-
no” (,,Ręka w rękę”) 27 
grudnia 2015 r. oraz 
„Petali” (,,Płatki”) 16 
kwietnia 2016 r. 
Również 2 wspólnoty 
uznano w prowincji Polski 
Północnej: ,,Szpaczki” w 
Skórczu oraz ,,Aniołki” w 
Starogardzie Gdańskim. 
Uznano także wspólnotę 

na”), „France Est pétillan-
te” („Francja Błyszczący 
Wschód”) i „Belgia”. Serdecz-
nie dziękujemy Agathe De-

sfossés, która tę rolę pełniła 
od 2010 roku. Mamy ją w na-
szych sercach i zapewniamy o 
modlitwie w intencji jej kolej-
nych działań. 
 

Ślub w Anglii 
 

Miłość rozkwitła pomiędzy tą 
dwójką cudownych przyjaciół 
Wiary i Światła, którzy wzięli 
ślub. Ich wspólnota bardzo po-
mogła im w przygotowaniu te-
go wspaniałego dnia oraz w 
wyborze sukni dla przyszłej 
panny młodej. To był piękny 
dzień świętowania dla wszyst-
kich wspólnot i rodzin! 

A.E 

Sylwester w Paryżu 
Doświadczyłam powitania No-
wego Roku z żywym wybu-
chem radości i prostoty dzięki 

we Francji w prowincji 
„France Rhône 
Azur” („Francja Wybrzeże 
Rodan”) w Vaison la Roma-
ine 30 stycznia 2016 r.: „Les 
amis de Notre Dame de Na-
zareth” („Przyjaciele Matki 
Bożej z Nazaretu”). 

 

Połączenie dwóch  
wspólnot 

Wspólnota Allian-
ce” (,,Przymierze”) i wspólno-
ta „La Mouette” („Mewa”)  
z prowincji „Île-de-France” połą-
czyły się, aby  
utworzyć nową wspólnotę:  
AL (liance + m) OUETTE: 
,,L’Alouette” (,,Skowronek”). 11 

stycznia, podczas pięknego 
świętowania, Christophe Léspi-
ne został wybrany na koordyna-
tora. Tak, dziękujmy Bogu za ten 
piękny dzień wspólnoty! 

Françoise Vandangeon 

 
Międzynarodowy Zespół 

Koordynujący 
Międzynarodowy Zespół Koor-
dynujący jest znowu w komple-
cie. Z radością witamy Domi-
nique'a Pfeffer (Francja) który 
został wyznaczony na wicekoor-
dynatora międzynarodowego, 
aby towarzyszyć prowincjom: 
„Ile de France Ouest”, „Paris et 
le Levant” („Paryż i Levant”), 
„France Nord” („Francja Północ-
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Wierze i Światłu. Ruch ten jest 
naprawdę miejscem, gdzie 
możesz być „sobą” i gdzie czu-
jesz się mile widziany. 
Radość nie była udawana, 
brzmiała prawdziwie. Każda 
osoba przyszła niosąc małe 
problemy lub wielkie brzemię, 
które nie do końca zniknęło, 
ale które przecież nie jest ca-
łym życiem. Silniejsza jednak 
była radość z przebywania ra-
zem. Niepełnosprawność nie 
jest ostatnim słowem w życiu, 
ostatnie słowo to miłość  – po-
wiedział Jan Paweł II. To jest 
prawda. 

Cécile 

 

Julienne 

Święto Światła 
Dwie wspólnoty z Tuléar na 
Madagaskarze w obecności 
wicekoordynatora obchodziły 
Święto Światła 2 lutego 2016 
w Parafii Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny. 
Cieszymy się, że możemy wy-
słać zdjęcia. 
Łączymy się w modlitwie z Je-
zusem Miłosiernym. 

Adeline 

Wiadomości z Kivu 
W Demokratycznej Republice 
Konga, w prowincji Kivu, ma-
my dwie wspólnoty, które zo-
stały niedawno uznane, tzn. 
wspólnota „Pierre Angulai-
re” („Kamień węgielny”) w 
Bakavu – najstarsza  
i „Centrum dla niepełnospraw-
nych” w Goma. 
Mamy trzy wspólnoty w Ba-
kavu, które przechodzą okres 
próbny. Czekamy na informa-
cje od Régine z Goma, na ja-
kim są etapie. 
Ubolewamy nad śmiercią Ro-
gera, który miał więcej mło-
dzieńczej energii niż niejeden z 

 nas. Jest to ciężkie przeżycie 
dla naszego Ruchu w Kivu. Je-
steśmy w trakcie reorganizacji 
– oczekując na wybory, zakła-
damy tymczasową radę. 
Łączymy się w modlitwie  
i przesyłamy najlepsze życze-
nia. 

Pierre Mumbu  

i Julienne Tshibwabwa 

Wskazówki redakcyjne: 
 Ghislain du Chéné 
Redaktor naczelny:  
 Corinne Chatain  
 
Tłumaczenie na język polski:  
 Aleksandra Boguska 
 Beata Breiter 
 Marzena Dybkowska 
 Małgorzata Juszczak 
 Agnieszka Karlikowska 
 Natalia Nycz 
 Izabella Słomkowska-Malinowska 
 Joanna Szubstarska 
 Magdalena Ściślicka 
 Katarzyna Wiśniewska 
 Dorota Wlazło 
 Katarzyna Wrona 
Koordynator polskiej wersji:  
 Sylwia Kowalczyk  
Skład polskiej wersji:  
 Maja Lisowska 
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Chcesz dokonać darowizny? 
W kilku prowincjach/krajach Wiara i Światło jest uznawana i zarejestrowana jako 
organizacja charytatywna. Na przykład we Francji masz prawo do odliczenia od 

podatku każdej darowizny. Sprawdź, czy jest to możliwe w Twojej prowincji. 

Solidarnośććmiędzynarodowa  
 

Projekty wymagające wsparcia 

 Polska Zachodnia – sesja formacyjna dla młodych: 450 € 

 Lubumbashi (Demokratyczna Republika Konga) – sesja formacyjna: 
4500 € 

 Kigali (Rwanda) – sesja formacyjna 1900 € 

Syria – obóz letni: 2000 $ 

Egipt – obóz letni: 2500 € 
 
Jak od marca zostały wykorzystane Wasze datki? 

sesja formacyjna w Sudanie Południowym (patrz str. 6): 1200 € 

pielgrzymka do Kamerunu (patrz str. 10): 1626 € 

Zgromadzenie Prowincji we Lwowie (Ukraina): 1300 € 

 10-12 czerwca: Zgromadzenie Prowincji na Ukrainie, Lwów  

 10-12 czerwca: jubileusz chorych i niepełnosprawnych, Rzym (Włochy) 

 11-12 czerwca: spotkanie Rady Prowincji „Monts et Vallées sans Frontières” („Góry i Doliny bez 
Granic”; Szwajcaria i Jura Francuska), Hauenstein (Szwajcaria) 

 13 czerwca: prowincja „France Centre” („Francja Centralna”), dzień refleksji  na temat życia 
emocjonalnego i seksualnego osób niepełnosprawnych, Angers 

 18-19 czerwca: spotkanie Rady Prowincji „Danube” („Naddunajska”;  Węgry, Rumunia, Serbia), Szeged, 
Węgry 

 26 czerwca: dzień prowincji „UK Nord” („Wielka Brytania – Północ”), Garforth, Wielka Brytania 

 2-3 lipca: spotkanie Rady Prowincji „Iberatlantic”, Hiszpania 

 3-5 lipca: spotkanie Międzynarodowego Zespołu Koordynującego, Warszawa (Konstancin), Polska  

 6-10 lipca: spotkanie koordynatorów prowincji, Warszawa (Konstancin), Polska  

 15-17 lipca: sesja formacyjna dla wspólnot Lubumbashi (DR Konga) 

 22-23 lipca: spotkanie Rady Prowincji „UK Nord” („Wielka Brytania - Północ”), Harrogate 

 27-30 lipca: Zgromadzenie Prowincji „USA Zachód”, Seattle 

 4-7 sierpnia: świętowanie lata, Vadstena, Szwecja 

 6-7sierpnia: spotkanie prowincji „Campo Belo” („Piękne Pole”; środkowa Brazylia), Juiz de Fora 

 13-17 sierpnia: Obóz wakacyjny wspólnot „UK Sud” („Wielka Brytania - Południe”), Bristol 

 19-21 sierpnia: spotkanie Rady Prowincji „Kanada Wschodnia”, Lachine 

 27-28 sierpnia: spotkanie Rady Prowincji „Mers et Volcans" („Morza i Wulkany”; południowe Włochy), 
Neapol 

 2--4 września: sesja formacyjna dla wspólnot „Polski Centralno-Wschodniej”, Kanie Helenowskie 

Agenda międzynarodowa 

Spotkanie wspólnoty w Damaszku, 
marzec 2016 
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List Marie-Hélène 
 

 
 
 

Jak to wszystko  
    mogło się wydarzyć? 

W  1990 roku zdarzyło mi się przyjąć kogoś, 
kogo wizyta bardzo mnie zbulwersowała. 

Odwiedziła mnie przewodnicząca jednego ze 
stowarzyszeń, które walczyło o prawo do likwi-
dacji noworodków dotkniętych poważnym upo-
śledzeniem. Pragnęła zobaczyć się ze mną. Bar-
dzo zaintrygowana i poruszona tym zdarzeniem, 
zapytałam Pierre’a Caubela, wolontariusza, któ-
ry współpracował z nami w dziale komunikacji  
i w redakcji „Ombres et Lumiere”, czy mógłby 
być obecny przy tej rozmowie. On, emerytowa-
ny generał lotnictwa wojskowego, i jego żona 
Suzon mieli małą córkę Marie, dotkniętą bardzo 
rzadką chorobą nerek. Poza tym adoptowali 
Jérôme’a, głęboko upośledzonego małego 
chłopca, który w niezwykły sposób rozwinął się, 
gdy się zjawił w ich rodzinie, a miał już wtedy 
siedem lat. Nasza rozmówczyni przedstawiła się: 
była matką Michela, dwudziestoletniego chłopca 
dotkniętego upośledzeniem umysłowym i zabu-
rzeniami psychicznymi. Przytoczyła brutalny  
i patetyczny opis swojego życia, które było 
czymś niemożliwym do zniesienia: pozostawiona 
przez męża, opuszczona przez najbliższą rodzinę, 
otoczona wrogością sąsiadów z powodu krzyków 
jej syna w dzień i w nocy, z nieudaną karierą za-
wodową popsutą jej powtarzającymi się nieo-
becnościami... Podsumowała swą opowieść 
krzykiem wściekłości i rozpaczy: „Czy nie uważa-
cie państwo, że zbrodnią jest, by pozostawiać 
przy życiu dziecko takie jak moje!”. Natchniona 
odpowiedź Pierre’a była następująca: „Zbrodnią, 
proszę pani, jest to, że pozostawiono panią samą 
w tym doświadczeniu”. Nastąpiła wielka cisza. 
Opadła z niej cała agresja, jakby zrzuciła z siebie 
olbrzymi ciężar. Nie osądzaliśmy jej ani nie potę-
piali – rozumieliśmy ją. W końcu odpowiedziała 
łagodnie: „Tak, to prawda, zostawiono mnie sa-

mą z Michelem”. 
 Wtedy mogliśmy zacząć rozmawiać. Opo-
wiedziałam jej o Wierze i Świetle. Ona słuchała, 
zdumiona, oszołomiona. Od czasu do czasu za-
dawała jakieś pytanie, potem dwukrotnie wy-
szeptała: „Jak to mogło się stać?”. Pomimo na-
szego zaproszenia, byśmy pozostawali w kontak-
cie, nigdy później już jej nie zobaczyliśmy, ale ani 
ja, ani Pierre nie mogliśmy o niej zapomnieć. Ta 
kobieta obudziła w nas dwa uczucia. Przede 
wszystkim głębokie współczucie dla niej, dla Mi-
chela i wszystkich rodziców, którzy przeżywają 
ze swoim dzieckiem sytuacje trudne do zniesie-
nia. Jej opowieść przypomniała nam o funda-
mentalnych wyzwaniach, które stawiają przed 
światem warunki, w jakich żyje tyle osób z upo-
śledzeniem. W wielu krajach tak wiele osób  
z upośledzeniem umysłowym wciąż uznawanych 
jest za „szaleńców”, niekiedy pozostają oni za-
mknięci w przeludnionych ośrodkach, w których 
pojawia się również przemoc. Inni ukrywani są w 
swoich rodzinach, postrzegani jako wstyd, prze-
kleństwo. Jeszcze inni błąkają się po ulicach lub 
miasteczkach, zwłaszcza tam, gdzie panuje bieda 
i gdzie znacznej części społeczeństwa brakuje 
wszystkiego: jedzenia, mieszkania, ubrania, le-
karstw. 
 W innych krajach, nazywanych rozwinięty-
mi, uznaje się wartość osoby upośledzonej. Prze-
pisy sprzyjają równości wobec prawa i wyrówna-
niu szans, uczestnictwu i aktywności obywatel-
skiej, wymaganiom w zakresie integracji, auto-
nomii i niezależności. Poczynione zostały ogrom-
ne postępy w zakresie wyposażenia i różnych 
środków pomocy finansowej. Ale równocześnie 
w tych samych krajach (jak i gdzie indziej) ze-
zwala się lub nawet zachęca do likwidacji dziec-
ka niepełnosprawnego przed jego narodzeniem. 
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Fragment książki „Nigdy więcej sami. Przygoda 
Wiary i Światła”. Można ją nabyć w 
Wydawnictwie JAK. 

Diagnostyka prenatalna przyszłych matek staje 
się systematyczna i często służy uniemożliwieniu 
urodzenia dziecka, które nie jest takie, o jakim 
marzyliśmy, albo po prostu nie jest takie jak 
wszyscy. Akcentowanie autonomii i niezależno-
ści, choć są one ważne, sprawia, że nie dostrzega 
się najbardziej istotnych potrzeb osób z upośle-
dzeniem ‒ potrzeby kochania i bycia kochanym, 
doświadczania radości z życia w miejscu zapew-
niającym więzi wspólnotowe, w którym zachęca 
się do autentycznego życia duchowego, przyjaź-
ni i wierności – zamiast powierzchownych i po-
zbawionych przyszłości relacji. Potrzeby miejsca, 
w którym doświadcza się także szczęścia daru  
z siebie i służby dla dobra wspólnego. W tym 
samym czasie pełne zachwytu zdziwienie matki 
Michela wobec Wiary i Światła pozwalało nam 
odczuć z nową intensywnością, jak zadziwiające 
jest to dzieło Boga, które dokonuje się przez 
„najmniejszych”! „To niemożliwe! Jak to mogło 
się wydarzyć?” W jaki sposób osoby najbardziej 
zranione mogły zgromadzić w Lourdes ogromny 
tłum i uczynić z niego rodzinę? Jak upośledzenie, 
choroba – obiektywnie uznane za nieszczęście – 
mogły przemienić się w drogę miłości, a nawet 
radości? 
 Jaka zatem jest ta wielka tajemnica osoby 
z upośledzeniem umysłowym, do której zgłębie-
nia jesteśmy wezwani? Częściowo odsłania nam 
ją Ewangelia, częściowo, gdyż nie możemy ogar-
nąć jej w pełni. Będzie to możliwe dopiero w 
Niebie. Bóg, który wybiera słabego, aby wprawić 
w zakłopotanie silnych. Bóg, który ukrywa swoje 
tajemnice przed mędrcami i intelektualistami, 
objawia je najmniejszym. Bóg, który zapewnia 
nas o szczęściu, gdy tylko zaprosimy na nasze 
posiłki i nasze uczty ubogich, osoby z upośledze-
niem. Jezus, który wręcz utożsamia się z nimi: 
„Wszystko, co uczyniliście tym najmniejszym, 
Mnieście uczynili”. Jezus bezsilny na krzyżu obja-
wia się w dziecku, które nie może się poruszać  
i którego cierpieniu nie można ulżyć. Zatem gdy 
pomagamy osobie z upośledzeniem chodzić lub 
jeść, kiedy ją odwiedzamy, kiedy patrzymy na 

nią z czułością, to pomagamy Jezusowi, odwie-
dzamy Jezusa, patrzymy z czułością na Niego. To 
On – obecny tak, jak obecny jest w Eucharystii. 
To On obecny jest w dziecku, najbardziej uciążli-
wym, które może rozjaśnić się chwilami nieocze-
kiwanej radości. Dlatego wznosi się do Boga 
śpiew dziękczynienia Wiary i Światła, ponieważ 
On wezwał nas do podążania drogą razem z naj-
bliższymi jego sercu. Za Maryją lubimy powta-
rzać słowa Magnificat: „Strąca władców z tronu, 
a wywyższa pokornych, głodnych nasyca dobra-
mi.” Alleluja! Magnificat! 
 
 


