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Drodzy przyjaciele z Wiary i Światła,  
 

Kto by pomyślał, że nasz świat stanie się 
pewnego dnia światem wirtualnym, że w naszych 
relacjach będziemy zachowywać dystans, że nasze 
spotkania będą się odbywać za pomocą obrazu? 

Zostaliśmy w ten czy inny sposób dotknięci 
przez tę pandemię. Prawdą jest, że od początku 
tego roku świat wydaje się kręcić dużo wolniej. 
Nasze spotkania zostały zawieszone, nasze odwie-
dziny, nasze zajęcia, nasze letnie obozy przełożone 
na później. A co z naszą przyjaźnią?  

Ta nowa rzeczywistość objawiła nam raz 
jeszcze głębię naszej przyjaźni i pewność, że to, co 
nas jednoczy, jest o wiele ważniejsze od tego, co 
nas dzieli. W tych zupełnie nowych okolicz-
nościach, trochę dziwnych, pomimo dystansu 
fizycznego czy społecznego, udało się nam 
pozostać w jedności. Na całym świecie widzie-
liśmy, jak pojawia się tysiące pomysłów, 
aby utrzymać kontakt: wirtualne spotkania, 
krótkie filmiki o naszej codzienności w odosob-
nieniu, ekspozycje obrazów, drobne zajęcia 
i twórcze wyzwania...  

Nadal pozwalajmy rozwijać się  naszej 

kreatywności, aby razem wyjechać na wakacje 

w tym roku i pogłębić nasze więzi w wirtualnym 

świecie. Nadal uczmy się od tej sytuacji bezruchu, 

w której znaleźliśmy się wbrew naszej woli. Jest 

rzeczą pewną, że Bóg mówi do nas w tej ciszy i nas 

posyła. Otwórzmy szeroko uszy i oczy: słuchajmy... 

Patrzmy... Podziwiajmy... Uwielbiajmy... Dobrej 

lektury! 

Bóg mówi  

do nas w ciszy 

Od Redakcji 

Hoda Elturk 
Prezydent 
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W 
 niedzielę 24 listopada 
w St Nazaire (Francja) 
było ważne święto: 

uznanie wspólnoty „Le Port de 
l’Espérance” („Port Nadziei”). 

Przybyło siedem dele-
gacji z innych wspólnot z diece-
zji,  wicekoordynatorzy prowin-
cji, kapelan i nasz biskup, 
czcigodny Jean-Paul James.  

To była wielka radość, 
długo oczekiwana, która nara-
stała od końca 2017 r. pomiędzy 
już uformowanymi członkami 
wspólnoty „Grand large” („Ot-
warte morze”) i nowymi. Radość 
na twarzach osób, które tyle 
wycierpiały od czasu zakoń-
czenia istnienia pierwszej 
wspólnoty, która upadła z po-
wodu braku rodzin, przyjaciół 
i koordynatora. W styczniu 2016 
r. obchodziliśmy 20. rocznicę 
powstania „Grand large” i to był 
jej koniec. 

Radość Daniela i Jean-
Luca, którzy dali z siebie tak 
wiele próbując znaleźć rozwią-

Relacja z Francji 

zanie, którzy spotykali się z ty-
loma ludźmi, by przybliżyć im 
Wiarę i Światło. 

To radość widzieć tyle 
nowych, pięknych twarzy. Za-
częło się od Marii, Mateusza 
i ich dzieci. Po ich przybyciu 
zaczęły napływać nowe rodziny 
z małymi dziećmi. Radością jest 
widzieć osoby niepełnospra-
wne, nowe rodziny i przyjaciół, 
bez których te spotkania nie 
istniałyby. A źródłem tej rado-
ści jest Bóg. Jest to powołanie 
wspólnoty do przyjęcia Chrys-
tusa: cokolwiek zrobiliście 
jednemu z tych moich braci, 
mnieście zrobili. Wspólnota 
może być pewna Jego 
obecności: gdzie dwóch lub 
trzech zgromadzi się w imię 
moje, tam Ja jestem pośród 
nich. 

Jest to radość pas-
chalna, bo ze śmierci przecho-
dzimy do nowego życia. Dzięki 
innym wspólnotom znowu 
narodziła się wspólnota. 

W uroczystość Chrystusa Króla, 
Król, który jest jednocześnie 
sługą, zapewnia nas o swojej 
obecności, o swoim Duchu. 
Składamy Mu dzięki za to. 

Wspólnota spotykała się 
regularnie od dwóch lat, reali-
zowała pierwsze Drogowskazy, 
odkrywała Kartę Wiary i Światła, 
uczestniczyła w spotkaniach 
diecezjalnych… Poznawaliśmy 
się, staraliśmy się, aby każdy 
miał swoje miejsce.  W tę nie-
dzielę byliśmy świadkami wital-
ności i płodności tej wspólnoty. 
Byliśmy zatem szczęśliwi, 
że wspólnota „Port Nadziei” zos
-tała oficjalnie uznana jako 
część Wiary i Światła.   
 
 
 

Ojciec Michel Leroy, kapelan  
Isabelle i Alain Piffeteau, 

koordynatorzy prowincji Francja 
Zachodnia  

Port Nadziei  
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sób, postanowiłem więc zorga-
nizować spotkanie w formie 
wideokonferencji. Dzięki pomo-
cy koordynatora wspólnoty, 
przyjaciołom oraz dzięki entuz-
jazmowi członków, mogliśmy 
przeżywać wirtualne spotkanie 
wspólnotowe. To nie było 
zwyczajowe comiesięczne ze-
branie, ale świętowanie szcze-
gólne, nie tylko ze względu 
na jego przebieg, lecz także 
ze względu na fakt, że każdy się 

W 
 tym  roku przeżyliśmy 
Wielki Post i Wielka-
noc w sposób zupeł-

nie odmienny od tego, co 
znaliśmy wcześniej. Nasze doś-
wiadczenie skłoniło nas do re-
fleksji nie tylko nad  naszym 
życiem i pracą, ale także nad 
naszą modlitwą i nad tym, jakimi 
jesteśmy mężczyznami i kobie-
tami w wierze. Chociaż można 
było przeczytać liczne artykuły 
o pracownikach najważniejszych 
sektorów, którzy są na pierwszej 
linii, nie mogliśmy jednak zna-
leźć czegoś istotnego o rodzi-
nach. Jestem zaniepokojony 
wpływem pandemii na rodziny 
i poświęceniami, jakich muszą 
one dokonywać. 

Niedziela Wielkanocna 
jest początkiem 50-dniowego 
okresu, który prowadzi do Ze-
słania Ducha Świętego. Był to 
czas, kiedy członkowie pierwo-
tnego Kościoła zostali wezwani 
do przygotowań, aby stać się 
świadkami Zmartwychwstania 
Jezusa. Tych 50 dni to okres 
niepewności, niepokoju, ale też  
odwagi. Niektórzy z uczniów 
Jezusa pochowali się, niektórzy 
zaprzeczali Zmartwychwstaniu, 
inni jednak ośmielili się kochać 
wielkodusznie i odpowiedzieć 
z nadzieją. 

W czasie Wielkanocy 
wszyscy byliśmy wezwani do od-
nalezienia nowych sposobów, 
aby kochać wspaniałomyślnie 

i aby odpowiedzieć z nadzieją 
poprzez naszą wiarę. Niektórzy 
z was uczestniczyli bezpoś-
rednio w Mszach świętych, 
śledzili czytania z danego dnia, 
podczas gdy inni angażowali się 
ponad miarę w rozmyślania 
dotyczące koronawirusa. 

Jednym z doświadczeń, 
jakie przeżyłem, jest nasze spo-
tkanie wspólnotowe w kwietniu 
za pośrednictwem internetu. 
W mojej wspólnocie „Milflores” 
każdy jest traktowany jak 
członek rodziny. Troszczymy się 
jedni o drugich, wymieniamy 
informacje, dzielimy się naszy-
mi problemami i prosimy 
o pomoc, jeśli takiej potrze-
bujemy, szczególnie w okresie 
pandemii.  

Członkowie naszej 
wspólnoty nie mogli się 
doczekać świętowania Wielka-
nocy w inny, wyjątkowy spo-

Świadkowie wiary 

Relacja z Filipin 
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do niego przygotowywał i 
współpracował. Wydawało się, 
że wszyscy są szczęśliwi, po-
mimo tego, co się dzieje w świe-
cie; wydawało się, że członkowie 
wspólnoty są wręcz przemie-
nieni. W naszym kąciku 
modlitewnym ustawiliśmy krzyż 
przyozdobiony białym płótnem, 
który przedstawiał zmartwych-
wstałego Chrystusa. 

Z powodu niekorzystnej 
pogody, która wpływała na 
jakość połączenia interneto-
wego, nasze wypowiedzi były 
niejednokrotnie przerywane. 
Tak się często zdarza na Fili-
pinach.  

Kiedy przyszedł czas 
na warsztaty artystyczne, każdy 
zgromadził materiały potrzebne 
do wykonania królika z papieru 
według propozycji Easy Kids 
Craft na You Tube. Ta czynność 
była wykonywana w rodzinie, 
podczas gdy na spotkaniach to 
nasi przyjaciele pomagają oso-
bom niepełnosprawnym. Ich 
pomoc pozwala odkryć rodzi-
nom wagę wspólnoty Wiara 
i Światło w codziennym życiu. 
Bo rzeczywiście Wiara i Światło 
to sposób na życie. 

Podczas naszego święto-
wania mogliśmy zobaczyć 
na ekranie rozne specjały ku-
linarne prezentowane przez 
członków wspólnoty. To pra-
wda, że Bóg sprawia, iż wszystko 
jest możliwe, a każdy z nas jest 
Jego instrumentem. 

Zmartwychwstanie Jezu-
sa Chrystusa dużo mnie nauczy-
ło w okresie pandemii. Jednakże 
myśl o „dobrej nowinie” wydaje 
się nieuprawniona, podczas gdy 
tylu ludzi cierpi i umiera. Pod-

jąłem decyzję, aby skupić się na 
mojej wierze, na wielkich 
świadkach, jak Maria Magda-
lena - aby nadać sens temu 
wszystkiemu, co mnie otacza, 
aby odzyskać nadzieję. Jestem 
gotów, aby kochać, aby anga-
żować się w sieci modlitwy, 
które przekraczają granice 
i strefy czasowe. 

Zachęcam Was do dzie-
lenia się wiarą, do tego, abyście 
byli ludźmi modlitwy i świad-
kami, jak Maria Magdalena. 

 
Cloyd Villegas 

Wicekoordynator prowincji 

 

Filipiny (9 wspólnot) są 
częścią prowincji 
„Colours  
of Asia” („Kolory Azji”),  
do której należą także:  

 
• Malezja: 1 (wspólnota ) 
• Pakistan: 2 
• Indie: 1 
• Singapur: 2. 
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P 
omysł zorganizowania 
pierwszego spotkania 
przyjaciół zakiełkował, 

dojrzewał i w końcu zebraliśmy 
się – 22 przyjaciół i 5 rodziców – 
pamiętnego dnia 30 listopada 
2019 roku.  

Ponowne odczytanie 
naszej historii przypomniało 
nam, że przyjaciele byli obecni 
od początku wspólnoty Wiary 
i Światła w Lourdes w 1971 roku. 

Przyjaciele i rodzice da-
wali świadectwa jak ważna jest 
rola tych członków we wspól-
nocie. W małych grupach 
mogliśmy wymieniać się reflek-
sjami dotyczącymi naszych 
przeżyć, radości i trudności.  

Konferencja Filipa de La-
chapelle (dyrektora Stowarzy-
szenia OCH) pomogła nam 
w rozważaniu tematu spojrze-
nia, począwszy od spojrzenia 
Maryi na Bernadetę w Lourdes. 
Ona (Matka Boża) na mnie 
patrzyła i mówiła do mnie jak 
do osoby – świadczyła Berna-
deta. 

Jakie jest podsumowa-
nie na koniec dnia: Z czym 

odjeżdżam? 
- Znaczenie spojrzenia. Jak pa-
trzę na innych? 
- Bóg kocha mnie takiego jakim 
jestem. Odrzucić ocenianie 
innych. 
- Zaakceptować swoją małość 
i kruchość. 
- Pocieszające jest to, że Bóg 
przychodzi do nas, aby działać 
w nas. 
- Najsłabsi pokazują się nam 
takimi jakimi są. Kiedy jestem 
słaby, to właśnie wtedy jestem 
mocny. 
- Czas drugiego człowieka jest 
czasem Wszystkich Innych. 
- Czas słuchania; umieć słuchać; 
oswajanie. 
- Radość, Nadzieja ponad sła-
bościami; radość ze spotykania 
się, nawet bez słów. 
- Bóg nie powierza zadań nie-
możliwych do wykonania; być 
z najsłabszymi. 
- Świadectwo rodziców jest 
łaską; ich doświadczenia zapra-
szają do pokory. 
- Każdy jest ważny; rodzic staje 
się przyjacielem dla innych. 
- Zrozumiałam, że mam trud-

 

R
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ności w komunikacji z osobami 
niepełnosprawnymi i w sposobie 
mówienia o nich. 
- Jeden dzień przeżyty w bra-
terstwie i w Radości nadaje sens 
i dodaje energii do wykonania 
naszej misji! 
- Bardzo interesujący i bardzo 
sympatyczny był ten czas wy-
miany poglądów, rozmów i świa-
dectw. 
- Jest to bardzo cenna inicjatywa 
– okazja do poznania przyjaciół 
z innych wspólnot. 
- Trochę bardziej zrozumiałam 
niepełnosprawność.  
Dzisiaj Chrystus nas woła, posyła 
nas na misje. 
  

Monique Rousseau 
Wicekoordynator prowincji  

„Francja Zachodnia”  

Dzień przyjaciół  

 

Prowincja „Francja 
Zachodnia” liczy 36 

wspólnot. 
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K 
iedy zobaczyłam Lindę 
i jej mamę, Marię Ele-
nę, biegnące do mnie 

na lotnisku w Tegucigalpa, aby 
mnie uściskać, to czułam się tak, 
jakbyśmy się znały od zawsze. 

To było tak piękne powi-
tanie, że moje serce aż pod-
skoczyło. To był najpiękniejszy 
moment tego dnia. Wiem, 
że wszędzie tam, gdzie jest 
Wiara i Światło, ktoś na ciebie 
czeka i jest tak jak w rodzinie. 
Moje wyczerpanie zniknęło! 

W Choluteca powitali 
mnie: Regina, jej syn Tony oraz 
Izajasz, ojciec Joëla, młodego 
mężczyzny z niepełnospra-
wnością. Czułam się tak miło 
przyjęta jakbym była we własnej 
wspólnocie. Razem zjedliśmy 
posiłek. 

Następnego ranka bar-
dzo miło było spotkać się z ma-
mami i przyjaciółmi ze wspól-
noty Niepokalanego Poczęcia. 
Ponowne spotkanie z Glorią 
przywołało wspomnienia z Limy 
w 1987 r. 

Rada prowincji z kape-
lanem prowincji, ojcem Luisem 
Ríos, miała spotkania przez cały 
dzień. To niesamowite, jak 

codziennie wzbogaca się moje 
życie poprzez słuchanie świa-
dectw innych. 

Po przybyciu do domu 
Tabor w Tegucigalpa wspaniale 
było zobaczyć Oskara, Enę i 
Milto, którzy przybyli z Sal-
wadoru, a wraz z nimi ojciec 
Misael, Juan Pablo i Lesly 
z Olanchito Yoro oraz Clara 
z Dominikany. Wszyscy przybyli 
zmęczeni po wielogodzinnej 
podróży, ale podczas wspólnej 
kolacji w przyjacielskiej atmo-
sferze, znużenie minęło. 

Ojciec Luis Ríos, 
kapelan prowincji, Regina i Ro-
lan, wspaniali gospodarze, 
zawsze uśmiechnięci i dyspo-
zycyjni, serdecznie nas powitali. 

Dziękuję za każdy szczegół. 
Bardzo łatwo i szybko 

nabraliśmy do siebie zaufania 
i w poczuciu komunii oraz 
radości otworzyliśmy nasze spo-
tkanie w specjalnie przygo-
towanej sali, ze specjalnie przy-
gotowanym na tę okazję naszym 
logo z łódką. 

Kiedy słuchałam jak 
wicekoordynatorzy mówią o ży-
ciu wspólnot, którym towa-
rzyszą, to czułam się jakbym je 
wszystkie znała. Każda osoba 
powiedziała coś szczególnego, 
nowego i czuło się, że ich służba 
wynika z miłości do osób z upo-
śledzeniem umysłowym. Doce-
niam to zaangażowanie i jed-
ność. 

Relacja z Hondurasu 

Jedno serce 
Jedno serce prowincji „Heart of the Americas and 
Caribbean” („Serce Ameryki i Karaibów”) pozwoliło 
spotkać się Hondurasowi, Nikaragui, Republice 
Dominikany i Salwadorowi na zgromadzeniu prowincji 
w Tegucigalpa (Honduras) w dniach 10-12.01.2020. Oto 
relacja z tego pięknego czasu świętowania i przyjaźni. 

Elvira i Linda Estrada Hernández 

Rada prowincji  
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Szczególnym momen-
tem był obrzęd umywania stóp. 
Każdy czuł, że to sam Jezus 
obmywa nasze stopy. Niektórzy 
przeżywali to po raz pierwszy. 
Słowami nie da się wyrazić tego 
doświadczenia. Każdy z nas 
z pokorą umył stopy swojego 
sąsiada i zobowiązał się być 
lojalny wobec naszej misji i z ra-
dością nieść przesłanie Wiary 
i Światła. 

Eucharystię celebrował 
młody kapłan, Misael Díaz, z Sal-
wadoru, który został wyś-
więcony cztery miesiące 
wcześniej. W homilii powiedział, 
że on też czuł się wybrany 
i powołany przez Boga, by głosić 
Ewangelię ubogim. 

Doświadczenie i cele-
browanie spotkania ze wspól-
notą karmi, odnawia, uzdrawia 
i daje radość. To wspaniały 
prezent. Kiedy przeżywam takie 
chwile we wspólnocie, to zapo-
minam, jakiej narodowości 
jestem, wiem tylko, że moją 
tożsamością jest Wiara i Świa-
tło, a uniwersalnym językiem 
jest uśmiech. 

Widząc naszych niepeł-
nosprawnych przyjaciół we 
wspólnocie, w ich miejscu, 
w którym są kochani i sza-
nowani, w towarzystwie 
rodziców, rodzin i przyjaciół, 
którzy ofiarowują swoje dary 
w służbie wspólnocie, to 
utwierdzam się, że życie Wiary 
i Światła jest wielkim darem 
i bogactwem. Cudowne spot-
kanie, gdzie jest miejsce na ra-
dość, modlitwę, świętowanie, 
muzykę i śpiew. 

Kocham entuzjazm rady 
prowincji, nie marnowali czasu 
i pracowali przez wiele długich 

godzin. Każde doświadczenie, 
dzielone z radością lub bólem, 
pozwala nam się wzajemnie 
ubogacać, stawać się bardziej 
bliskimi sobie. To właśnie stało 
się podczas naszego trzydnio-
wego spotkania. 

Czytając świadectwa, 
dziękuję Bogu, bo wspólne te-
maty poruszyły nasze serca, 
pomogły nam lepiej zrozumieć 
naszą tożsamość i misję, odkryć 
naszą odpowiedzialność za Wia-
rę i Światło. Pięknie było zo-
baczyć, jak koordynatorzy się 
angażują.  

Juan Pablo Duarte, wy-
powiadając z hojnością swoje 
„tak”, zgodził się podjąć odpo-
wiedzialność jako koordynator 
prowincji. Wobec Jezusa i 
wszystkich uczestników z poko-
rą zobowiązał się do wiernej 
służby. Nie mam wątpliwości, 
że jego żona Lesly będzie mu 
podporą. Niech jego nowa 
droga będzie błogosławiona. 

Dla mnie Eucharystia i 
rozesłanie mają szczególnie zna-
czenie: jest to źródło umoc-
nienia, dzięki któremu możemy 
wrócić do swoich wspólnot 
ze światłem Jezusa i Jego 
przesłaniem miłości. 

Spotkanie zakończy-
liśmy w atmosferze przyjaźni, 
racząc się wspaniałymi słody-
czami, które przywiozła Clara 
z Dominikany. 

Doświadczyliśmy też 
czwartego czasu, który przygo-
towali Rolan, Wendy i ich dzieci. 
Odwiedziliśmy sanktuarium 
maryjne w Suyapa, razem 
zjedliśmy obiad, space-
rowaliśmy, dzieliliśmy się… 

Prowincja „Serce Ame-
ryki i Karaibów” to serce 
zjednoczone w miłości. 

 

Elvira de Gomero                                                      
Wicekoordynator międzynarodowy 

 

Wspólnoty w prowincji: 
 

• Honduras: 
       8 wspólnot  
• Nikaragua: 2 
• Republika 

Dominikany: 15 
• Salvador: 3. 

Juan Pablo i Elvira 
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O 
kres po świętach Naro-
dzenia Pańskiego to czas 
odwiedzin duszpasterskich 

w naszych parafiach, czyli tzw. 
kolędy. Kapłani przychodzą do swo-
ich parafian, aby wspólnie się 
modlić, śpiewać kolędy, poświęcić 
mieszkanie i pobłogosławić domow-
ników oraz porozmawiać o rado-
ściach, trudnościach. Taki szcze-
gólny czas. My także jako wspólnota 
Wiara i Światło „Piastowskie Pucie” 
z Bydgoszczy przeżywamy takie 
odwiedziny. Podobnie, a jednak 
inaczej…. 

Kolędujemy we wspólnocie 31 
grudnia, w sylwestra - w ostatni 
dzień starego roku. Z radością 
wyczekujemy tego dnia, bo dla na-
szej wspólnoty jest on czasem 
szczególnym, który buduje jedność 
we wspólnocie. Odgrywa istotną 
rolę w ożywianiu pięknej relacji 
z Jezusem oraz drugim człowiekiem. 
Wtedy kiedy inni przygotowują się 
do zabawy sylwestrowej, my do go-
dzin popołudniowych spotykamy się 
z przyjaciółmi ze wspólnoty na ko-
lędzie i z kolędą na ustach koń-
czymy stary rok, dziękując Panu 
Bogu za wszystkie łaski. 

Spotykamy się w domach 
członków wiaroświetlanej rodziny. 
Najczęściej w czterech lub pięciu 
mieszkaniach (wcześniej ustalo-
nych), w różnych dzielnicach 
Bydgoszczy, a czasem też poza 
miastem. Domownicy zapraszają 

do swojego domu rodziców 
z osobami z niepełnosprawnością 
intelektualną oraz młodych przy-
jaciół, którzy mieszkają w pobliżu, 
aby razem z nimi przyjąć kolędę.  

Zwyczajowo kolęduje nasz 
kapelan - ks. Janusz Tomczak, pro-
boszcz Parafii pw. św. Jana 
Apostoła i Ewangelisty, a także 
koordynator wspólnoty - Maciej 
oraz kolędnicy - razem pięcio-
osobowa gromadka :). Jeżdżą 
od domu do domu, by spotkać się 
ze wspólnotą i razem przeżyć 
radosny czas kolędowania. 

Zbieramy się w domach o u-

stalonej godzinie, oczekując księ-
dza oraz kolędników. Pierwsze 
przygotowania do kolędy należą 
do domowników: nakrywają stół 
białym obrusem, stawiają krzyż, 
zapalają świece, przygotowują 
naczynie ze święconą wodą i kro-
pidło, Pismo Święte… Rozpoczy-
namy od radosnego śpiewu kolędy, 
a potem przechodzimy do mo-
dlitwy spontanicznej - głośno 
wypowiadamy nasze prośby, dzięk-
czynienia. Ksiądz prowadzi mo-
dlitwę, kropi wodą święconą 
pomieszczenie i nas, a następnie 
chwytamy się za ręce i głośno 
odmawiamy modlitwę „Ojcze 
nasz”.  W tym czasie mocno 
doświadczamy jedności, bo to Pan 
Bóg czyni z nas jedną wspólnotę 
pomimo tego, że jesteśmy tak 
bardzo różni - mamy swoje 
przyzwyczajenia, odmienne charak-
tery, inne doświadczenia życiowe. 
Nasz Niebieski Ojciec tworzy z nas 
jedną wspólnotę, w centrum której 
znajdują się osoby z niepełno-
sprawnością.  
 Po modlitwie przechodzimy 
do świętowania - jest ono nie-
odłącznym elementem życia naszej 
wiaroświetlanej wspólnoty. Lubimy 
spędzać ze sobą czas, zasiadać 
do jednego stołu, wypełnionego 
przygotowanymi przez nas słod-
kościami. Rozmawiamy przy kawie 
oraz herbatce. Śmiejemy się ser-
decznie i śpiewamy piękne, polskie 

Relacja z Polski 

Hej kolęda, kolęda! 
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kolędy.  
 Tak właśnie przeżywamy naszą 
wspólnotową kolędę. Czas bardzo 
szybko mija, a my wracamy ubo-
gaceni do swoich domów i rodzin, 
by dzielić się tą radością.  
 Dla mnie osobiście kolęda jest 
radosnym przyjęciem Jezusa w oso-
bie kapłana, który przychodzi 
do człowieka, przychodzi do mnie. 
Jezus jest i działa! Otwiera ludzkie 
serca! Szczególnie zauważam to 
podczas naszej modlitwy w trakcie 
kolędy, kiedy każdy z nas głośno 
wypowiada prośbę, którą nosi 
w swoim sercu, a wspólnota 
wstawia się w tej intencji do Boga. 
Bardzo lubię ten czas, ale lubię też 
radosne kolędowanie i oczywiście 
rozmowy przy stole, kiedy dzielimy 
się radościami, trudnościami oraz 
pomysłami na ożywienie życia 
naszej wiaroświetlanej wspólnoty. 
Jednak największą moją radością 
jest radość spotkania z moimi 
niepełnosprawnymi Przyjaciółmi. 
Oni czynią moje życie pięknym 
i wyjątkowym. Cieszą się moją 
obecnością oraz dają mi wiele 
powodów do radości. Naprawdę 
wiele! Lubię z nimi śmiać się, 
żartować, rozmawiać - po prostu 
być! To w osobach niepełnospra-
wnych szczególnie obecny jest 
Jezus, który przez nich obdarza 
mnie swoją miłością. 
 

Joanna Walczak 
Koordynator prowincji  

„Polska Północna”  

 

Prowincja „Polska 
Północna” składa się  

z 16 wspólnot. 

Kolęda jest radosnym przyjęciem 
Jezusa w osobie kapłana,  
który przychodzi do nas. 
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uczestniczyły w tym wyda-
rzeniu i które mogły pro-
mieniować radością spotkania 
Wiary i Światła ponad grani-
cami, wspólną modlitwą i 
odtwarzaniem scen w służbie 
wiary. 
 

    Valérie Amice  
Koordynator prowincji  

Zdjęcia: Michel Pourny  

 

 

 

W 
 sobotę 1 lutego 2020 
Sacré-Cœur na Mont-
martre przyjęło osoby 

z niepełnosprawnościami i tych, 
którzy im pomagali, na wyjąt-
kowe jubileuszowe popołudnie. 
W programie było: wspinanie 
się pod górę do Bazyliki dla o-
sób sprawnych lub Droga 
Jubileuszowa dla osób o ogra-
niczonej sprawności, przejście 
przez Święte Drzwi, Msza pod 
przewodnictwem czcigodnego 
Marset'a, biskupa pomocni-
czego Paryża. Spotkanie zakoń-
czono świątecznym poczęs-
tunkiem pod namiotem. 
 Były to piękne chwile 
spotkania z żarliwością, która 
rozgrzała serca. Trzy z naszych 
wspólnot z prowincji „Paryż 
Wschód” mogły pokazać swoje 
talenty przed entuzjastycznym 
zgromadzeniem, odtwarzając 
życie trzech wielkich świętych 
postaci, związanych z Najświęt-
szym Sercem Jezusa: Mał-
gorzaty Marii Alacoque, Karola 
de Foucauld i św. Faustyny. Było 
to Święto Światła bardzo szcze-
gólne dla wspólnot, które 

Przy Najświętszym 
Sercu  

na Montmartre 

Nowy wikariat osób niepełnosprawnych z diecezji paryskiej był organizatorem 
pielgrzymki na Montmartre 1 lutego. Nie wiemy ile osób w niej uczestniczyło, 
ale Bazylika Sacré-Cœur była pełna i zgromadziła osoby z różnymi niepełno-
sprawnościami fizycznymi, sensorycznymi i psychicznymi. Była tam też obecna 
wspólnota Wiary i Światła. Spotkaliśmy również naszych przyjaciół z L’Arche 
z Paryża. Oto historia tego święta! 

Relacja z Paryża 

Święta Małgorzata-Maria 

Karol de Foucauld 

Święta Faustyna 

Prowincja 
„Paryż 

Wschód” liczy 
30 wspólnot.  
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Świadectwo  

 

V 
iolaine, 31 letnia żona, matka dwójki 
dzieci i dziennikarka, miała szczególne 
doświadczenie posiadania ojca chrzest-

nego, wujka, brata jej mamy, z Zespołem Downa. 
Wujcio Jean-Eudes, jak czule go nazywała, 
przekazał jej już od najmłodszych lat umiejętność 
akceptowania życia w innym tempie. O swoich 
doświadczeniach opowiadała także siostra Jeana-
Eudesa, Guillemette, z którą mieszkał przez pięt-
naście lat po śmierci ich rodziców. Motywowałam 
Jeana-Eudesa, ale on dał mi powód do życia, 
pomógł mi się wewnętrznie przekształcić, żyć 
w prostocie, stać się bardziej ludzką - wyznaje. 
Piękna rodzina powstała wokół tego brata i wuja 
(miał ponad 40 siostrzenic i siostrzeńców!), który 
był powolniejszy i bardziej kruchy niż pozostali, 
ale którego delikatność i oddanie uczyniły go jej 
centrum. To on kosił trawnik, wykonywał lekkie 
prace, przygotowywał aperitif z taką samą 
starannością, jakby była to Komunia Święta. 
W rzeczywistości, powiedziała Violaine, sam fakt 
zwrócenia uwagi na wuja Jeaan-Eudesa połączył 
nas. Oto hołd, jaki mu złożyła:  
Mój ojciec chrzestny, mój wujek Jean-Eudes, 
odszedł w zeszły piątek. Wczoraj był jego 
pogrzeb… Miał Zespół Downa. To niespotykane 
mieć takiego rodzica chrzestnego. Komunikowanie 
się z nim było wejściem do innego świata, mniej 
konkurencyjnego, wolniejszego. Miał problemy 
w wyrażaniu siebie. Jąkał się. By go wysłuchać, 
musiałeś być cierpliwy. Często gdy byłam mała, 
prosił mnie, bym mu coś narysowała. Robiłam to 
bardzo szybko, bo chciałam wyjść na dwór 
pobawić się, ale on zwracał uwagę na szczegóły: 
musiała być tęcza, potem kwiaty, chmury, deszcz…
nie mogłam wytrzymać na miejscu. Tak czy siak, 
musiałam być cierpliwa. W Boże Narodzenie, 
wręczając prezent przygotowany przez swoją 
starszą siostrę, trzymał paczkę w ramionach, nie 

Jean-Eudes odszedł w wieku 64 lat w La Sarthe (na zachodzie Francji). Cierpiący 
na Zespół Downa znalazł swoje miejsce w rodzinie z dziesięciorgiem dzieci spełniając 
się w  roli ojca chrzestnego swojej siostrzenicy, Violaine, która złożyła mu 
wspaniały hołd w dniu jego pogrzebu. 

chciał mi jej oddać. Ciotka musiała go przekonać, 
żeby to zrobił. Znowu była to ceremonia 
wymagająca cierpliwości. Wraz z nim nauczyłam 
się w bardzo młodym wieku, że kruchość i 
wrażliwość są częścią życia. A potem mogą 
przekształcić się w łaskę. Wuju Jeanie-Eudesie, 
dawno temu, na skrawku papieru znalezionym 
po latach we wnętrzu krucyfiksu, napisałeś 
wielkimi literami: „Oni są piękni. Ja nie jestem. Oni 
są mądrzy. Ja nie jestem. Ale w Niebie będzie 
inaczej”. Na ziemi byłeś jednym z najmniejszych. 
Teraz, w niebie, jesteś jednym z największych. 
Ślad, który zostawiasz na ziemi, to Twój słoneczny 
uśmiech. Dziękuję za wszystko, czego mnie 
nauczyłeś.  

 

 

Twoja chrześnica, Violaine  
(Aleteia, 13 stycznia 2020 r.) 

 W niebie będzie inaczej 
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Świadectwo  

Johannes et Daniel 

 Marzenie Denise  

T 
ym, co uderza osoby, które są pierwszy 
raz na spotkaniu wspólnoty, jest radość 
jej członków w czasie śpiewu nie-

zwykłych wiaroświetlanych piosenek, które 
pomagają nam poczuć się jedną wielką rodziną.  

W 2018 roku Hetty Gommans stworzyła 
piękną płytę z tymi piosenkami w języku 
holenderskim. Od tego czasu Denise Schwartz 
miała jedno marzenie w swoim sercu - by wy-
produkować płytę dla naszej prowincji „Heart 
of Europe” („Serce Europy”) w kilku językach. 
Ale jak mogłaby to zrobić i gdzie?  

Było to trudne, ponieważ w naszej 
prowincji mówimy w czterech różnych językach. 
Istnieją wspólnoty oddalone od siebie o 1000 km, 
ale Denise była przekonana, że jeśli Bóg tego 
chce, to możemy Mu zaufać.  

Nagrania zostały wykonane pod koniec 
2019 roku podczas naszego spotkania prowincji 
w Steyl (Holandia). Producent Martin zbudował 
prowizoryczne studio. Około dziesięciu wolon-
tariuszy przybyło z Austrii, Niemiec, Holandii, 
Luksemburga, a nawet z Hiszpanii i Meksyku, 
aby stworzyć bardzo wyjątkowy mały chór!  

Ćwiczyliśmy ulubione piosenki krajów 
prowincji. Jednak stworzenie tej płyty nie zajęło 
jednego dnia! Były wzloty i upadki. Potrzebo-
waliśmy pomocy Hetty i Martina Wilbersa, 
producenta i nauczyciela muzyki, by dokończyć to 
zadanie. Czasem zdawało się, że projekt jest 
skazany na niepowodzenie.  

Dzięki ich wytrwałości stał się cud i już 

kilka dni później świętowaliśmy „chrzest” naszej 
płyty w Medernach w Luksemburgu. Na okładce: 
„Bind uns zusammen”: „Zjednoczeni”.  

W obecności kilku gości z Luksemburga 
i Rady Prowincji, Maggy Reding mogła przekazać 
płytę ks. Patrickowi Mullerowi, Wikariuszowi 
Generalnemu diecezji Luksemburga. Podczas 
uroczystości inauguracyjnej podano drinki, 
aby podziękować współpracownikom. Denise 
podziękowała wszystkim, którzy okazali swoje 
wsparcie, aby stworzyć ten dar. Tort z herbem 
prowincji „Serce Europy” zwieńczył uroczystość.  

Według Denise bardzo ważne jest, 
aby wiedzieć, że ta płyta wcale nie jest idealna. 
Rzeczywiście, także i w Wierze i Świetle nie 
wszystko jest doskonałe! Ale ta płyta zachęca nas 
do śpiewania chwały Panu. To On zna nasze 
słabości i jednoczy nas jako braci i siostry! 

Niech ta płyta wywoła uśmiech na naszych 
ustach i niech piosenki dotkną serca Boga Ojca! 

 

Sam i Bert Colyn 
Koordynatorzy prowincji  

Hetty, 
Bert, 
Sam i 
Denise 
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Świadectwo 

Justin , 

 skarb 

 
 

lub poważnie chorymi i często z ich rodzicami 
i przyjaciółmi. Cierpiący ojciec wołający o uzdro-
wienie syna. Zdesperowana matka błagająca 
za swoim dzieckiem, porównująca się do psa zja-
dającego resztki pod stołem. Opętany mężczyzna 
z ciężką psychozą w krainie Gadareńczyków. 

I jeszcze uzdrowienie mężczyzny, który 
od urodzenia był niewidomy, był żebrakiem. 
Uczniowie chcą wyjaśnić ślepotę mężczyzny 
grzechami popełnionymi przez niego lub jego 
rodziców. Nie jestem jedynym rodzicem, który 
pada ofiarą takiego zdesperowanego sposobu 
myślenia. Byłem uwięziony w bólu, gdy mózg 
Justina został zaatakowany przez chorobę jeszcze 
w niemowlęctwie. Czy reakcje uczniów Jezusa 
różnią się od naszych? Niektórzy pomniejszają 
godność człowieka z upośledzonym umysłowym. 
Nikt nie powinien „żebrać” o uwagę. 

Ale Jezus odpowiada: Ani on nie zgrzeszył, 
ani jego rodzice, ale stało się tak, żeby się na nim 
objawiły dzieła Boga. Ale w przypadku Justina nie 
było żadnego cudownego uleczenia uszkodzeń 
mózgu, jakie więc są „dzieła Boga”, sedno 
Jezusowego pocieszenia i moc w życiu jego 
i naszym? 

Pozwólcie, że nazwę kilka z nich. Na po-

W 
 piątek 3 kwietnia były urodziny mojego 
syna Justina, a dziś z radością i dzięk-
czynieniem dzielę się z Wami tą re-

fleksją. 
Justin dobrze sobie radzi w domu w Gó-

rach Laurentyńskich. Niestety nie możemy się już 
spotykać w czasie weekendów, tak jak robiliśmy 
to kiedyś. Jesteśmy ogromnie wdzięczni Aman-
dzie, wspaniałej kierowniczce domu, w którym 
mieszka Justin. Często przysyła nam jego zdjęcia 
i dzięki temu wiemy, że Justin jest szczęśliwy. 
Kiedyś, gdy nie było przeszkód i Justin mógł nas 
odwiedzać w naszym domu, za każdym razem, 
gdy wyczuł najdrobniejsze napięcie w moim 
głosie, mówił: „Odpuść”. Teraz muszę bardzo się 
postarać i zastosować do jego rady. 

Świętowanie urodzin naszego przystoj-
nego młodego mężczyzny, który właśnie kończy 
33 lata, to szczególny moment refleksji nad tym, 
jak prawdziwym darem jest on dla nas i dla wielu 
innych osób, nad tym, czym on sam został 
obdarzony oraz, po prostu, nad tajemnicą życia. 
Ponieważ Justin naprawdę jest tajemnicą… 
słodyczy i światła. (Odnosząc się poniżej do osób 
z upośledzeniem umysłowym, na ich określenie 
będę używał słowa „skarb”, ponieważ myślę, że są 
one najbardziej z nas wszystkich „zdolne 
do miłości”).Zatem Justin, w swej czystości, 
zaprasza mnie do cichej kontemplacji tego, czym 
naprawdę jest człowiek: jest on tak w pełni 
zanurzony w tym świecie, w obecnej chwili, 
ale także rozmawia ze mną o świecie czystej 
miłości i radości, który znajduje się po drugiej 
stronie. I wydaje mi się, że to jest właśnie dar 
naszych „skarbów” – to, że w szczególny sposób 
sprowadzają oni niebo na ziemię. 

Jako rodzice i przyjaciele „skarbów” 
możemy odnaleźć sens w pełnych mocy, 
a jednocześnie delikatnych, spotkaniach naszego 
Pana Jezusa z osobami niepełnosprawnymi 

Justin i jego ojciec  
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czątek może zacznę od przemiany, jaka nastąpiła 
w moim życiu. Przed pojawieniem się Justina nie 
miałem świadomości, że są na świecie osoby 
dotknięte upośledzeniem umysłowym, nie znałem 
ich cierpienia. Justin wprowadził mnie do tego 
świata i otworzył moje serce. W osobie Justina 
i poprzez niego Chrystus dotknął moich oczu 
i zaczął uzdrawiać moją ślepotę wobec tych 
„skarbów”. Z czasem przekonałem się, że to nie 
Justin jest „upośledzony”, ale ja sam, co od-
zwierciedlało się w tym, że w wielu sytuacjach 
musiałem mieć rację. Tak często widywałem jak 
Justin i inne nasze „skarby” przynosiły drugiemu 
człowiekowi uzdrowienie, radość i wolność 
poprzez ukazanie własnej zdolności do czułości, 
miłości i przyjaźni. Mój osobisty „bohater”, papież 
emeryt Benedykt XVI, powiedział: Godność osoby 
z upośledzeniem umysłowym wyraża się właśnie 
w jej niepełnosprawności. A Chrystus, który 
pozwolił na to, że założyli Mu koronę cierniową 
na głowę, i który mówi o sobie: Ja zaś jestem 
robak, a nie człowiek, umiejscowił siebie pośród 
ogromnej rzeszy ludzi upośledzonych, która niesie 
przesłanie dla ludzkości. Ponieważ ludzie, którzy 
cierpią, którzy wymagają naszej miłości, to właś-
nie oni mają szczególną misję w życiu – jeśli tylko 
zdamy sobie z tego sprawę. Na swój własny 
sposób myślę, że Justin i nasze skarby są potęż-
nymi małymi ewangelizatorami, przynoszącymi 
nam wszystkim „dobrą nowinę” życia sercem. 

Jest jeszcze jedno wspaniałe dzieło Boże, 
które Pan ukazał nam poprzez chorobę Justina: 
chrześcijańska przyjaźń i wspólnota zakorzenione 
we wspólnym zmaganiu się z problemami, życie, 

jakie prowadzimy w naszej wspólnocie Wiary 
i Światła. Przez te wszystkie lata bycie ojcem 
Justina uświadomiło mi, że prawdziwym 
wyzwaniem nie jest samo cierpienie, ale cier-
pienie w samotności. Gdy rzadka i przerażająca 
choroba neurologiczna spadła na Justina na sa-
mym początku jego życia, byliśmy dogłębnie 
wstrząśnięci. Patrząc wstecz, czerpanie z doś-
wiadczeń innych rodziców i przyjaciół było 
niezbędnym elementem naszego przetrwania. 
Bycie z rodzicami i przyjaciółmi, z których każdy 
wnosił dary do zbudowanej w obrębie parafii 
wspólnoty, oferował duchowe i emocjonalne 
wsparcie. Pan jest z nami w naszym 
„wieczerniku”, mówiąc: Pokój z wami. Franco 
jest uroczym pięćdziesięciolatkiem, który 
od wczesnego dzieciństwa cierpi na codzienne 
ataki padaczki i najprawdopodobniej będzie 
musiał się z nimi zmagać do końca życia. Gdy taki 
atak przychodzi podczas naszego comiesięcznego 
spotkania, na które każdy z nas przynosi coś 
do jedzenia, uciszamy się i czekamy, modląc się, 
aż  ustanie. Nic więcej nie możemy zrobić, tylko 
to, ale zarazem to jest właśnie wszystko. Bycie 
razem, w bólu, ale także w radości. Podczas 
naszych prostych  comiesięcznych spotkań 
doświadczamy smaku przyjęcia, podczas którego 
Jezus prosi nas o zaproszenie przede wszystkim 
osób z upośledzeniami, w oczekiwaniu na ucztę 
w Królestwie Bożym (Łukasz 14:15-24). 

Jezus powiedział także: Nazywam was 
przyjaciółmi i taki jest też model naszej przyjaźni 
w Wierze i Świetle. Genevieve, przyjaciółka 
Justina, która spędza z nim czas podczas naszych 

Justin et ses amis de Foi et Lumière Justin i jego przyjaciele z Wiary i Światła  
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comiesięcznych spotkań, dzieli się takim doświad-
czeniem: Wielu ludzi zapomina, jak mam na i-
mię… i nazywają mnie Gertrude, itp. Ale 
za pierwszym razem, gdy rozmawiałam z Jus-
tinem, pamiętam, jak wypowiedział moje imię. 
Usłyszenie go z jego ust było dla mnie czymś 
szczególnym, wiedziałam bowiem, że od wielu lat 
mowa sprawiała mu ogromny problem. Od tamtej 
chwili, gdy ludzie nazywają mnie nieodpowiednim 
imieniem, myślę ciepło o Justinie, ponieważ on 
zna moje imię, i ma ono dla niego znaczenie, tak 
samo jak imię każdej osoby ze wspólnoty Wiary 
i Świata. Rzeczywiście, jest to cud najistot-
niejszego daru Justina: bardzo dobra pamięć 
imion innych ludzi. A dlaczego? Ponieważ jedyne, 
co się dla niego liczy, to człowiek i przyjaźń. Nie 
coś, co świat może mu zaoferować. Tylko 
kochanie i bycie kochanym. 

I jeszcze jedna myśl odnośnie „cudu”. 
Jestem głęboko poruszony wyznaniem Amber 
VanVickle, matki, której córka cierpi na roz-
szczepienie kręgosłupa. A ona sama ma za-
awansowaną postać raka. Pisze ona o swoim żalu 
i smutku związanym z tym, że jej modlitwy 
o cudowne uzdrowienie córki nie zostały 
wysłuchane, podczas gdy bardzo chore dziecko jej 
przyjaciółki zostało cudownie uleczone. Być może 
Pan mówi nam, że Jego miłość nie jest mierzona 
po prostu w rzeczach fizycznych, w cudach 
i uzdrowieniach, ale może nawet bardziej w ich 
braku. Że Jego miłość jest ukazana nawet głębiej 
w krzyżach, próbach i zmaganiach naszego życia, 
w pozornym braku Jego mocy i miłości. Że Bóg 
zezwala na to, by w naszym życiu obecne były 
smutek i cierpienie, i w ten sposób przyciąga nas 
do siebie, powstaje wtedy intymna, bliska więź, 
która nie byłaby możliwa bez udziału w Jego 
męce: Wydaje się, Panie, że zsyłasz ciężkie próby 
na tych, którzy cię kochają, ale tylko poprzez te 
próby mogą odkryć ogrom Twojej miłości. Myślę, 
że w swojej wypowiedzi trafiła w samo sedno. 

Dziękujemy ci, Panie, za tajemnicze i pięk-
ne „dzieło Boże”, którym jest Justin, i za wiele 
innych „dzieł”, którymi  przez niego nas 
pobłogosławiłeś.  

Proszę o dar modlitwy za Justina z okazji 
jego urodzin, za jego nieustanny rozwój i 
za wszystkie nasze „skarby”, które są „dziełami 
Boga” w naszym życiu… i za rodziców połą-
czonych we wspólnocie Wiara i Światło oraz 
za ich „skarby”, które przebywają w domach 
rodzinnych i nie mają dostępu do specjalnych 
szkół oraz specjalistycznego wsparcia. 
 

Donald Bidd,  
wspólnota „Święta Rodzina”, Kanada Wschodnia 

 
Jeśli chcesz napisać do Donalda: 

donaldbidd@gmail.com 

Przez te wszystkie lata bycie ojcem Justina 
uświadomiło mi, że prawdziwym 

wyzwaniem nie jest samo cierpienie,  
ale cierpienie w samotności.  

mailto:donaldbidd@gmail.com
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 Świadectwo  

C 
éline i Bruno Bureau, rodzice sześciorga 
dzieci, weszli w progi Wiary i Światła 
podczas pielgrzymki do Lourdes w 2001 

roku. Byli częścią Rady Prowincji „Francja - 
Zachód.” Céline odeszła do Pana 28 lutego 2020 
roku. 
 

• Fragmenty homilii wygłoszonej na pogrzebie 
przez ks. D'Ornellasa: Céline we wszystkim, co 
robiła, była światłem. Posługiwała radośnie 
w miłości oraz uczyła nas, jak kochać. Nie 
oczekiwała chwały za to wszystko, ponieważ 
wiedziała, że jest słaba, krucha i skromna. 
Jednak zdawała sobie sprawę, że Bóg ją wybrał. 
Dzięki Céline nauczyliśmy się delikatności, nie 
osądzania innych oraz tego, że każdy jest mile 
widziany taki jaki jest. Na koniec ks. D'Ornellas 
dodał: Przesłanie, które Céline niosła nam, 
swoim wiaroświetlanym przyjaciołom, jest 
następujące: Moi przyjaciele! Musimy iść 
naprzód w życiu. Wszyscy, których kocham! 

Żegnaj, droga Céline  

Pozostańcie w pokoju, kontynuujcie swoją 
podróż i bądźcie na swój sposób światłem 
dla wszystkich, których spotykacie.  

• Wracamy znad jej grobu spokojni, pełni 
podziwu i z naładowanymi bateriami, aby to-
warzyszyć naszym niepełnosprawnym przyja-
ciołom. 

• Ona walczyła z chorobą nie dla siebie, ale dla 
swojej rodziny i innych: młodych, skrzyw-
dzonych przez życie, ciemiężonych i dla osób 
niepełnosprawnych… dla wszystkich innych! 

• Po urodzeniu Alexisa Claire została zraniona, 
ponieważ przeniesiono ją na koniec korytarza 
oddziału położniczego tylko dlatego, że jej syn 
Alexis był „inny.” Wtedy Céline powiedziała: 
„Trzeba przyjmować  „inne” dzieci w lepszy 
sposób, spotykać się z rodzinami, rozmawiać 
z lekarzami, proponować uczestnictwo w ru-
chach takich jak Wiara i Światło, a nie 
pozostawiać rodziny w rozpaczy”… Tak, ona 
ciągle walczyła o innych! 

• Dziękujemy Ci, Panie, za to, że postawiłeś 
na naszej drodze Céline. Zachowamy w pamięci 

Bruno i Céline nad Jeziorem Tyberiadzkim w 2012 roku podczas  
pielgrzymki do Ziemi Świętej pod przewodnictwem ks. D'Ornellasa 
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jej zdolności do organizowania spotkań Wiary 
i Światła, w czasie których nigdy jej nie 
brakowało pomysłów i wyobraźni, aby w radości 
i pośród dobrej zabawy najbardziej kruche osoby  
zawsze odnajdywały swoje miejsce. 

• Céline, byłaś dla nas prawdziwym obrazem 
Radości: Twój niesamowity uśmiech, iskierki 
w oczach, śmiech, otwartość umysłu i ramion, 
życzliwość, prostota, sposób znoszenia choroby. 
Dla nas zawsze będziesz wzorem Siły i Nadziei 
w obliczu prób, które pojawiały się w Twojej 
życiowej podróży. 

• Niezwykła przyjaciółka i mama niezwykłego 
dziecka w niezwykłej rodzinie! 

• Céline – ona jest uśmiechem, radością, współ-
czuciem, pokorą, uwagą i życzliwością nakie-
rowaną na innych, na najsłabszych. 

• Nie mówiąc nic o krzyżu, z którym się borykała, 
z radością, razem z Brunem, wypełniała misję 
wicekoordynatora prowincji. Wybrana, aby po-
dejmować decyzje w Wierze i Świetle i bronić 
zasad, które uważała za najważniejsze, Céline 
przekazała nam obraz Mamy dziecka niepeł-
nosprawnego. 

• Dla niej świętowanie 50. rocznicy Wiary i Świat-
ła w Lourdes było czymś oczywistym! Dlatego 
właśnie Céline da nam siłę, abyśmy mogli 
doświadczyć istoty tego Jubileuszu. 

• Dwa słowa, z których składa się nazwa naszego 
Ruchu, czyli Wiara i Światło, określają życie 
Céline: światło, które emanowało z niej poprzez 
uśmiech, iskierki w oczach, radość ze spotkań, 
entuzjazm życia, troska o tych najważniejszych, 
tych zostawionych z boku. I wiara: wiara 
w Świętą Trójcę, która pomagała Ci zmagać się 
z chorobą, dawała nadzieję na dziś i jutro, 
pomimo rosnącego guza. Wiara w Boga Miłości, 
któremu, otoczona przez rodzinę, spokojnie 
oddałaś swoje życie 28 lutego 2020 roku. 

  
Isabelle i Alain Piffeteau  

Wicekoordynatorzy Prowincji 
i wszyscy członkowie Rady Prowincji 

Bądźcie, każdy na swój sposób, 
światłem dla wszystkich,  

których spotykacie.  

Claire i jej syn Alexis 

Lourdes 2001 
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Świadectwo 

Jak zwykle? 

W 
 Belgii zorganizowaliśmy spotkanie 
dwóch wspólnot: „Claire Colli-
ne” („Jasne Wzgórze”) i „Betania”. 

Wszystko poszło dobrze, dzieliliśmy się podo-
bieństwami i różnicami między naszymi wspól-
notami. 

Jak zwykle zaczęliśmy od mszy. Jak 
zwykle? A jednak nie, bo mieliśmy przyjemność 
gościć ojca Guya, kapelana „Betanii”, który kon-
celebrował Eucharystię. Potem wyszliśmy i jak 
zwykle urządziliśmy piknik. Jak zwykle? A jednak 
nie, ponieważ kilku pełnych entuzjazmu kucharzy 
amatorów przygotowało dla nas pyszne zupy. 
Zmywanie szybko poszło! Jak zwykle? Nie, nie, 
nawet szybciej. 

Potem był czas, aby każda wspólnota 
krótko przedstawiła się, jak zwykle, poprzez pio-
senki. Jak zwykle? Z tą różnicą, że członkowie 
„Betanii” przedstawili skecz i taniec, i udało im się 
zachęcić nas wszystkich do tańczenia. 

Czas modlitwy był czasem spokojnym 
i pełnym miłości. Każda osoba mogła poczuć jak 
jest wspaniała, jaką miłością obdarza ją Bóg, 
i że jest prawdziwym skarbem, który lśni jak 
diament. 

Jakie różnice?! Mamy ze sobą tyle 
wspólnego: wspaniałe wspólnoty, które lubią 
śpiewać i tańczyć w rytm piosenek / msze para-
fialne / uważnych przyjaciół, którzy są kompe-
tentni i pomocni / dzieci w kręgu Wiary i Światła / 
tętniące życiem obozy wakacyjne, dobrze przy-
gotowane, z entuzjazmem i pełnią dobrej woli / 
miejsce, gdzie każdy może pokazać swój talent / 
a szczególnie... czas na herbatę. 

Dziękuję za wszystko, co przynieśliście, 
za wasze potrawy, pomocne dłonie, a w szcze-
gólności za obecność podczas tego wspaniałego 
dnia. 

Dziękujemy wspólnocie „Betania” za spo-
tkanie i podzielenie się naszymi różnicami i 

podobieństwami. Oczywiście wszyscy jesteśmy 
członkami tej samej rodziny Wiary i Światła! 
  

 

Magali, „Claire Colline”  
Fragment z „Grand Large”, marzec 2020 
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Żywy ekumenizm 

„Jedność ” 

Wspólnota „Soleil” („Słońce”) w Dijon 
(Prowincja „France Est Pétillant” – 
„Francja, Iskrzący Wschód”) zorgani-
zowała w styczniu przedstawienie 
pod nazwą „Jedność” w ramach Tygodnia 
Modlitw o Jedność Chrześcijan. 

Wszyscy chrześcijanie różnych wyznań w Dijon 
i okolicy zostali zaproszeni do tego czasu 
braterstwa i jedności w Chrystusie. W pokazie 
razem uczestniczyły: grupa „Danse ta 
louange” („Chwalić tańcem”) z kościoła ewan-
gelickiego niedaleko Dijon oraz chór „Echo du 
Gospel” („Echa Ewangelii”) z kościoła protes-
tanckiego w Dijon! 

„Dałem wam bowiem przykład […] Wiedząc to, 

będziecie błogosławieni, gdy według tego 

będziecie postępować.” (J 13, 17) 

„Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny 

sercem” (Mt 11, 29) 

Każdy przyniósł własny kamień. W ten sposób 

powstały filary mostu jedności. 

Grupa „Danse ta louange” 

Na zakończenie wyświetliliśmy słowa Jeana 
Vaniera, zaczerpnięte z jego broszury „Ensemble 
vers une terre d’unité” („Razem ku jedności”):  
Ufam i wierzę, że jeśli wszyscy opuścimy 
bezpieczeństwo zamkniętej przynależności i połą-
czymy się w komunii serca z ludźmi z innych 
Kościołów oraz służąc biednym i słabym, Duch 
Święty poprowadzi nas razem w kierunku czegoś 
nowego, czego nie możemy dostrzec ani wy-
obrazić sobie, a tylko mieć na to nadzieję. 
 

Mogę powiedzieć, że tego dnia mignęło nam to 
przed oczami. 

Marc Bienvenu 
Koordynator wspólnoty 
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Miałem szczęście uczestniczyć dwukro-
tnie w wystrzeleniu satelitów z centrum 
międzyplanetarnego w Kourou w Gujanie i za 
każdym razem był to niezwykły spektakl! 
Przypominam sobie szczególnie satelitę obser-
wowanego z kilkukilometrowej odległości w ma-
ju 1985 r., tak jakby to było wczoraj. 

Jest ciemna noc i nagle błysk światła 
przenosi nas w środek dnia. Kilka sekund 
później, zaraz po lekko wyczuwalnym drganiu 
ziemi i ogólnym poruszeniu wśród ptaków, które 
dotychczas spały, usłyszeliśmy ogłuszający hałas 
- najpierw poczuliśmy go w klatce piersiowej, 
a potem w uszach; zagłusza on hałas owacji. 
Wreszcie zapierający dech w piersiach podmuch 
dopełnia te zjawiska. Po tym wszystkim powraca 
spokój i widzimy już tylko małe światełko na nie-
bie, które kieruje się na wschód, niosąc ze sobą 
owoc wieloletniej pracy. Cisza, która potem 
zapada, ma wyjątkowy ciężar gatunkowy; 
wszyscy milkną i dziękują Bogu, każdy na swój 
własny sposób, za tę misję, którą ma wypełnić  
satelita... 

Ten rodzaj zjawisk jest opisany wiele 
razy w Biblii: myślę o Wniebowstąpieniu i o Zes-
łaniu Ducha Świętego, które miałyby być 
złączone w jedno wydarzenie... Jezus unosi się 
ku niebu, a Duch przybywa w postaci ognistych 
języków, jest to poprzedzone gwałtownym pod-
muchem wiatru (por. Dz. 2,1-3). Jest też zapo-
wiedź przybycia Pana do proroka na górze Horeb 
poprzez huragan, trzęsienie ziemi, ogień i łago-
dny powiew (por. 1 Krl 19,11-12). 

Często mamy skłonność do podziwiania 
nadzwyczajnych rzeczy i do pogardzania tymi, 
które są raczej zwyczajne. A jednak Bóg był 
w lekkim powiewie, nie w huraganie, Duch był 
w sercach Apostołów, języki ognia były tylko 
znakami... Po czasie odosobnienia wraz Maryją 
w wieczerniku Apostołowie otrzymali Ducha 
obiecanego przez Jezusa, Ducha Prawdy, który 
doprowadził ich do całej prawdy. I mieli oni siłę  

Zamyślenie 

W ciszy 
odosobnienia  

i odwagę, by wyruszyć aż na krańce ziemi, 
aby głosić i dzielić się skarbem, który otrzymali, 
Jezusem Chrystusem! 

W Wierze i Świetle lubimy piękne spot-
kania, pielgrzymki, wielkie święta i to jest 
potrzebne: przygotowania pomagają jak najlepiej 
wykorzystać dary każdego z nas dla dobra 
wszystkich, samo wydarzenie pozwala nam być 
świadkami i dzielić się naszym skarbem. Ale czym 
jest ten skarb? Odnajdujemy tam wszystkie 
„bryłki złota”, które każdy z nas lub każda 
wspólnota mogła otrzymać, przyjmując Jezusa, 
któremu opowiedzieliśmy w ciszy naszego serca 
wszystko, co przeżyliśmy. Nie zapominajmy, 
aby dziękować w spokoju i ciszy, w łagodnym 
powiewie, po każdym spotkaniu wspólnoty, 
po każdym wydarzeniu, będąc przy Jezusie: w ten 
sposób pozwolimy, by nasz skarb był coraz 
większy i będziemy mieli pragnienie dzielenia się 
nim wokół nas! Czas odosobnienia, jaki aktualnie 
przeżywamy, czas zachowywania dystansu wobec 
innych, powinien przypominać to, co uczniowie 
przeżyli w wieczerniku, przy zamkniętych 
drzwiach. Kiedy wyjdziemy na zewnątrz, po Zes-
łaniu Ducha Świętego, by na nowo stać się 
posłańcami radości, z mocą Ducha Świętego, nasz 
skarb będzie znany wszystkim! 
 

Ghislain du Chéné 

Juan-Pablo et Elvira
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❖Album rodzinny❖ 

ty Paweł”), „Fatima” i „Oji-
naga”. 

• Liban: (ILA Trinity): wspólnota 
„Our Lady of the Joy” („Nasza 
Pani Radości”) dała życie 
wspólnotom „Mastita” i „St 
Georges” („Św. Jerzy”). 

• USA: dwie wspólnoty uznane 
w Ohio „Stebenville” i „Eu-
clide”. 

• Cypr: narodziły się cztery 
wspólnoty. 

  
 

Dwóch nowych kapelanów 
prowincji 

 

Ks. Robert Tomalka dla „Polski 
Zachodniej” i ks. Paul Gilbert 
dla prowincji „Kimata” (Cypr, 
Grecja, Włochy Środkowe i Al-
bania). Dziękujemy za Wasze 
„tak”! 

 

 

Ojciec Izaak Martinez 

  

20 marca ojciec Izaak Martinez 
z Peru, były kapelan międzyna-
rodowy, został kapelanem pro-
wincji „Jesus, Light of the An-
des” („Jezus, Światło Andów”). 
Dziękujemy ojcu Izaakowi za je-
go „tak”. Jesteśmy pewni, że 
z jego wielką miłością do osób 
z niepełnosprawnością, ich ro-
dzin i przyjaciół, nasza prowincja 
będzie nadal podążać naprzód  
z radością, wydając obfite owo-
ce. 
 

Elvira Gomero 
Wicekoordynator międzynarodowy 
 

  
W Potugalii 

Wspólnota „S. Pedro Fins” 
z miejscowości Folgosa (w re-
gionie Porto) została uznana 
8 marca podczas wspaniałej 
uroczystości. Witamy w rodzi-
nie! 

   
 

Nowe wspólnoty 
• Brazylia: „Św. Sebastian” w Ca-

choeira Paulista. 
• Paragwaj: „Incarnation” („Wcie

-lenie”) w mieście o tej samej 
nazwie. 

• Australia: w Geelong. 
• Meksyk: 4 nowe wspólnoty: 

„God of Mercy” („Bóg Miło-
sierdzia”), „Saint Paul” („Świę-

 
Marie-Theres Puhl 

Marie-Theres jest nową wiceko-
ordynatorką prowincji w Niem-
czech. Będzie towarzyszyć dzie-
więciu wspólnotom w swoim 
kraju.   

 
Rick i Uljana 

Uljana Roj, wicekoordynator 
międzynarodowy, i Rick powie-
dzieli sobie „tak” w sobotę 
2 maja na Ukrainie. 
Niech Bóg błogosławi im w no-
wym życiu, wypełnionym miłoś-
cią i radością! 
 

 

Pablo et Elvira 

Lucero,  
O. Izaak and Rafael 
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w której był też ojciec Joseph 
Larsen, dawny kapelan między-
narodowy. Franciane zmarła 
nagle w ostatni dzień roku. 
Zjednoczeni w modlitwie 
ze wszystkimi, którzy ją opła-
kują, z jej rodziną, z wieloma 
przyjaciółmi z Wiary i Światła 
i jej „małymi przyjaciółmi”, jak 
mawiała. 
Miejmy nadzieję, że spotka te-
raz wszystkich, którzy odeszli 
wcześniej.  
 

Claire Boucher 
  
 
 

Ojciec Hans Putman 
Urodził się w Holandii w 1938 

r. Był jezuitą. Swoje kapłańskie 
życie spędził na Bliskim Wscho-
dzie. W 2019 r. celebrował 
jubileusz 50-lecia kapłaństwa. 
Posługiwał w Libanie, Egipcie, 
Sudanie, gdzie zakładał wspól-
noty Wiary i Światła. Został 
powołany do Syrii, a kiedy 
trwała tam wojna, wysłano go 
do Ziemi Świętej. Był gotów iść 
na koniec świata, by głosić 
Jezusa, pokazywać Jego miłość 
i czułość, ale Pan miał dla niego 
inny plan. Zawołał go do siebie 
29 marca 2020 r. 
Ojciec Hans był przykładem 

 

Emmanuel Muzeau  

Emanuel i jego rodzice odkryli 
Wiarę i Światło przy Biurze OCH 
[Biuro do spraw osób niepełno-
sprawnych – przyp. red.] w Lour-
des czterdzieści lat temu. 
Emanuel był częścią wspólnoty 
„Espérance et Joie” („Nadzieja 
i Radość”) w Chalon sur Saône, 
której koordynatorami byli jego 
rodzice. Odszedł do domu Ojca 
1 kwietnia. Przesyłamy rodzicom 
wyrazy głębokiego współczucia 
i naszą modlitwę.   
 
 

 

Franciane Anciaux 

Wielka postać w Wierze i Świe-
tle. Przez wiele lat była koor-
dynatorką wspólnoty „l'Arche 
de Noé” („Arka Noego”) we 
Francji. Służyła w tej samej łodzi, 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

wiernego sługi, który kochał 
Boga całym sercem, z całej 
duszy i całym swoim umysłem. 
Poświęcił życie, aby Jezus 
Chrystus był bardziej znany 
i aby głosić Dobrą Nowinę, 
gdziekolwiek został posłany. 
Dzielił się skarbem, który od-
ważnie niósł. Nigdy nie prze-
gapił okazji, by podzielić się 
radością, miłością do życia 
ze wszystkimi. 
Niech Bóg przyjmie jego duszę 
 

s. Camelia Khoury 
 
 

 

Pani Gommans  
 

Wczoraj pożegnaliśmy naszą 
mamę. Miała 95 lat. Nie miała 
wirusa, ale z powodu zagrożenia 
koronawirusem przebywała 
w izolacji, co źle wpływało na jej 
usposobienie. Nie rozumiała, 
dlaczego już jej nie odwie-
dzamy. W końcu się poddała. 
Dziś jestem spokojna. Wczoraj-
sza msza pożegnalna była 
bardzo piękna. Pomimo odczu-
wania smutku, jestem spokojna. 
Niezapomniana mama, która 
tak bardzo nas kochała. 
 
Hetty Gommans 
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Drogowskazy 2020-2021  
 
Drodzy Przyjaciele, przede wszystkim mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. 
Ten bolesny okres pandemii głęboko wpłynął na nas wszystkich, na nasze życie i pracę. Dotknął nas 
też pod względem ekonomicznym, a wspólnoty z wielu krajów i prowincji zgłaszają, że mają duże 
problemy finansowe. Sekretariat Międzynarodowy wciąż pracuje online, tak jak to zaleca nasz rząd 
i tylko Bóg wie, do kiedy tak będzie. 
Wiecie, że wysyłanie „Drogowskazów” pocztą do wszystkich wspólnot na świecie to ogromna praca, 
angażująca wiele osób. Wobec tych wszystkich trudności i niepewności, czy wysyłka pocztowa 
we Francji w czerwcu będzie możliwa, wraz z koordynatorem międzynarodowym Raulem zdecydo-
waliśmy, że w tym roku roześlemy „Drogowskazy” w wersji cyfrowej, bezpłatnie. Będziemy je rónież 
publikować na stronie internetowej i co miesiąc na Facebooku. 
Dla tych, którzy nie mają w żaden sposób dostępu do Internetu ani do drukarki, możemy zrobić kse-
rokopię. 
Dbajcie o siebie, o swoją rodzinę i wspólnotę. 
Zjednoczona w modlitwie. 
 

Corinne Chatain 
Sekretarz generalny 

 

• 5-7 czerwca: rekolekcje prowincji „Rainbow” („Tęcza”) dla wspólnot z Belgii, Ave-et-Auffe 
• 6 czerwca: rada prowincji „France Est Pétillant“ („Francja, Iskrzący Wschód”), Dijon  
• 13 czerwca: dzień przyjaźni dla wspólnot z północnego Meksyku, Chihuahua  
• 19-21 czerwca: rekolekcje w milczeniu dla wspólnot z Belgii, prowadzone przez Viviane le Polain, 

tematem będzie „Modlitwa Wiary i Światła”, Wépion  
• 21 czerwca: rekolekcje dla wspólnot z Danii, Szwecji i Norwegii, Kirkeland, Norwegia  
• 2-5 lipca: obóz wakacyjny dla wspólnot z Norwegii, Birkeland  
• 11 lipca: spotkanie rady prowincji „Jesus, Light of the Andes” („Jezus, Światło Andów”; Chile, 

Kolumbia, Ekwador, Peru; Lima, Peru  
• 28 lipca –1 sierpnia: obóz wakacyjny dla wspólnot z prowincji „Wielka Brytania – Północ”  
     oraz „Irlandia”, Consett, Wielka Brytania  
• 30 lipca -2 sierpnia: obóz wakacyjny dla wspólnot ze Szwecji, Vadstena  
• 1-8 sierpnia: obóz wakacyjny dla wspólnot z prowincji „Francja Centralna”, Soligny la Trappe  
• 12-17 sierpnia: francuskie wspólnoty wezmą udział w narodowej pielgrzymce organizowanej  
     przez Stowarzyszenie Notre Dame du Salut, Lourdes  
• 13 sierpnia: spotkanie rady prowincji „Afryka Wschodnia” i pielgrzymka do Kibeho, Rwanda  
• 14-16 sierpnia: spotkanie rady prowincji „USA – Wschód”, Washington  
• 15-16 sierpnia: rekolekcje dla wspólnot z prowincji „Kanada Wschodnia”  
• 22 sierpnia: letni wyjazd dla wspólnot z południowego Meksyku, Tabasco  
• 4-7 września: sesja formacyjna dla wicekoordynatorów z Ameryki Łacińskiej, Itabirito, Brazylia  
• 12 września: jubileusz 50-lecia powstania Wiary i Światła w Danii, Hellerup  

Terminarz międzynarodowy 
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List Marie-Hélène 

 
 

Sakrament chorych  
– czy dla mnie?  

P 
rawo kanoniczne nie składa się z raz 
na zawsze ustalonych praw. Z pomocą 
Ducha Świętego Kościół modyfikuje je 

w kontekście nowych sytuacji. W ten sposób 
Sobór Watykański II pomógł odkryć na nowo całe 
bogactwo sakramentu chorych, przez wieki 
zwanego ostatnim namaszczeniem. W przeszłości 
należał  przede wszystkim do ostatnich 
sakramentów. Od 1973 r. Kościół przyjął, że sa-
krament ten nie jest sakramentem jedynie dla 
tych, którzy znajdują się w obliczu bliskiej 
śmierci1. Odpowiedni czas udzielenia sakramentu 
chorych to moment, w którym wierni mogą 
umrzeć z powodu choroby lub starości. 

Służenie tym, którzy umierają, jest rów-
nie ważne jak pomaganie im, by mogli żyć i to 
dobrze żyć. Przez to święte namaszczenie - jak 
modli się kapłan - niech Pan w swoim nieskoń-
czonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską 
Ducha Świętego. [...] Pan, który odpuszcza ci 
grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie.  

Namaszczenie chorych jest celebracją 
liturgiczną i wspólnotową, której chorzy doś-
wiadczają w domu rodzinnym, szpitalu, a często 
także w czasie mszy parafialnej. Jezus łączy się 
z nami w naszym ciele, żyjąc w komunii z nami. 
Okazując swoją intymną bliskość cierpiącym, 
przynosi On pocieszenie, pokój i odwagę. Daje też 
pewność, że słabość nie czyni nas bezużytecz-
nymi. W oczach ludzi jesteśmy niemal poza mar-
ginesem. Dla Kościoła i dla Chrystusa jesteśmy 

tajemną siłą, przez którą Bóg zbawia świat 
(kardynał Lustiger). 

Mając więc na względzie takie korzyści, 
dlaczego nie udzielać tego sakramentu tym, 
którzy go pragną, którzy są niepełnosprawni 
fizycznie, sensorycznie lub intelektualnie, co 
powoduje cierpienie i trudności przez całe życie? 

Ten sakrament ma swoje korzenie w ges-
tach Jezusa, który nieustannie okazywał swą 
uprzywilejowaną miłość chorym i ułomnym. Moc 
wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich (Łk 
6,19). Spośród osób z niepełnosprawnością 
wspomnijmy zwłaszcza sparaliżowanego człowie-
ka z Kafarnaum, człowieka leżącego na noszach 
od trzydziestu ośmiu lat i niewidomego od uro-
dzenia, głuchoniemych, niemych… Dziś nazywa-
my ich niepełnosprawnymi. Były też osoby 
opętane przez demony, spośród których wielu 
prawdopodobnie cierpiało na epilepsję lub 1 Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum concilium”  
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choroby psychiczne. 
Jezus dał dwunastu apostołom władzę 

uzdrawiania wszelkich chorób i cierpień. 
Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu 
chorych namaszczali olejem i uzdrawiali  (Mk 6, 
13). Później apostoł Jakub ogłosił ten gest jako 
sakrament: Choruje ktoś wśród was? Niech 
sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad 
nim i namaścili go olejem w imię Pana. A mod-
litwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem 
[...] (Jk 5, 14-15). 

Dlaczego dzisiaj Kościół nie może zrobić 
tego samego dla osób niepełnosprawnych? 
Charakterystyczne dla niepełnosprawności jest 
to, że przez większość czasu nie leczy się jej, 
ale żyje z nią. Jednak nadal osoba niepeł-
nosprawna ma prawo, i słusznie, by być 
szanowaną i wspieraną w tym życiu, które jest 
w pewien sposób „zranione”. 

Drzwi są już uchylone. Osoba niepełno-
sprawna może spotkać się z kapłanem, aby otrzy-
mać sakrament namaszczenia chorych. Wspólnie 
omawiają powagę choroby, niepokój lub wyco-
fanie się, furię lub rozpacz… Czasami sam kapłan 
sugeruje, jak ma przebiegać ten proces i towa-
rzyszy w przygotowaniu. 

Thierry i Sébastien, dwaj trzynastoletni 
bliźniacy na wózkach inwalidzkich, którym 
zaproponowano sakrament chorych, odpowie-
dzieli: Tak, ponieważ doda nam on odwagi. 

Kapłan zaproponował namaszczenie cho-
rych Michelowi, zbuntowanemu głuchoniememu 
dwudziestodwulatkowi z głębokim upośledze-
niem: Moje cierpienie stało się pokojem i ra-
dością, ofiarą dla Boga. Nie boję się już życia. 

Czy pewnego dnia będziemy mówić o „sa-
kramencie chorych i niepełnosprawnych”? Nie 
mam pojęcia, ale usłyszałam słowa Benedykta XVI 
podczas jego pielgrzymki do Lourdes we wrześniu 
2008 r. w czasie Mszy świętej dla chorych: 
Chrystus udziela zbawienia przez sakramenty, 
a zwłaszcza w przypadku osób cierpiących na cho-
robę lub niepełnosprawność przez łaskę sakra-

mentu chorych. Papież udzielił sakramentu 
dziesięciu wiernym, w tym dwudziestosześ-
cioletniemu Barthélémy'emu z chorobą psy-
chiczną. Jego stan poprawił się, jakby sakrament 
głęboko poruszył jego psychikę i uspokoił go - 
mówili bliscy. 

Thierry i Sébastien, Michel, Barthélémy… 
oni doświadczyli owoców. Nie oznacza to 
otwarcia sakramentu chorych dla wszystkich osób 
niepełnosprawnych, gdy nie grozi im niebez-
pieczeństwo. Ale powtórzmy to jeszcze raz, 
udzielajmy go im, zgodnie z rozeznaniem kapłana, 
kiedy przeżywają wielkie cierpienia i trudności. 
Jest to delikatne pytanie, które wymagałoby 
refleksji, którą chcielibyśmy przeprowadzić 
z Kościołem1. 
 

Dla Kościoła i dla Chrystusa jesteśmy  
tajemną siłą, przez którą Bóg zbawia świat.  

1 Cienie i Światło nr 169    
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Przyjdź Duchu Święty 

do naszych serc, 
ześlij nam z nieba 

promień swojego światła. 


