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O 
to piękna historia mojej przyjaźni  
z Angelem. Wszystko zaczęło się na 
moim pierwszym obozie letnim z Wia-

rą i Światłem. Przedtem żyłem z daleka od ta-
kich osób, pomimo że mam brata z lekkim upo-
śledzeniem umysłowym. Zawsze traktowałem 
go zwyczajnie. Bawiliśmy się, wzrastaliśmy i ra-
zem poszliśmy do szkoły. Jednak poza domem 
trzymałem się z daleka od osób słabych. Znajo-
mość z Angelem i z innymi osobami z upośledze-
niem z mojej wspólnoty „Promienie słońca” 
otworzyła mnie na tych, którzy są inni. Przyjaźń 
z Angelem powoli przemieniała moje życie. Te-
raz, gdy odszedł do nieba razem ze swoją mat-
ką, spoglądam na te wszystkie lata spędzone 
razem i uświadamiam sobie, co otrzymałem od 

tego drogiego przyjaciela. 

Chcę opowiedzieć o kilku aspektach, które szcze-
gólnie mnie uderzyły. Pierwszym jest duchowość 
Angela. Czasami wątpimy w szczególną więź, któ-
rą ci maluczcy nawiązują z Bogiem. Jest wiele du-
chowości i Angelo miał swoją drogę, którą wyzna-
czało mu jego imię. W czasie spotkań wspólnoty 
zazwyczaj czytamy i przedstawiamy w pantomi-
mie Ewangelię, mamy grupki dzielenia i modlimy 
się. Angelo nie wydawał się być tym zaintereso-
wany, nie uczestniczył aktywnie i uciekał w mono-
logi, które moim zdaniem nie miały zbytniego sen-
su. Ale przyjęcie Angela takim jaki jest, doprowa-
dziło mnie do odkrycia w nim silnej duchowości. 
Czytał Biblię i miał wielki szacunek dla miejsc 
świętych. Kiedy podczas spacerów mijaliśmy ko-
ściół lub cmentarz, chciał tam wejść, klękał przed 
krzyżem i modlił się. Były to głębokie chwile. Za-
pominał o przemijającym czasie, żył duchowością, 
która spontanicznie wytryskała z jego serca. Ange-
lo przeżywał w sposób szczególny duchowość, 
która jest drogą miłości. 

Tego lata, w czasie naszego obozu, często spoty-
kałem go w kościele, pozostawał tam przez całe 
godziny pogrążony w swoich myślach. Często mó-
wił o śmierci i wspominał swojego ojca, Józefa, 
swoich dziadków, jedną z siostrzenic, przyjaciół, 
którzy są już u Ojca, moich rodziców, których spo-

Od Redakcji 
 

Roberto Bertin 

Nasz przyjaciel  
Angelo 

Wiele osób będzie wspominać Angela z Leeds, z delegacji prowincji „Fiume di pace” („Rzeka 
pokoju”) albo ze spotkania z papieżem Franciszkiem w 2016 roku. Angelo Volpi, mający 42 lata, 
należący do wspólnoty „Rays of sunshine” („Promienie słońca”) w Conselve na północy 
Włoch, zginął w nocy z 12 na 13 września ze swoją matką, Rosą Lamberti, która miała 86 lat, 
w czasie pożaru ich domu. Angelo mógłby się uratować wychodząc na zewnątrz. Zamiast tego 
wołał o pomoc przez okno, a potem wrócił do pokoju, gdzie jego matka zemdlała z powodu 
dymu. Położył się obok niej, objął ją ramionami, czekając na pomoc. Tak leżeli w objęciach. W 
sierpniu powiedział swoim przyjaciołom, że bez swojej matki nie potrafiłby żyć. Nie pozwolił 
jej odejść samej, odwzajemniając miłość, jaką od niej otrzymał. Kilka dni później papież Fran-
ciszek przesłał jego braciom błogosławieństwo. Roberto Bertin, przyjaciel Angela, opo-
wiada, czego nauczył go ten wierny człowiek o wielkim sercu.  
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Nawet papież Franciszek miał szczęście  
cię poznać! 

tkał podczas kilku posiłków u mnie w domu. 

Pytania te przypominały mi pytania z Ewangelii, 
gdy Jezus mówi: „Niech wasza mowa będzie: 
tak, tak, nie, nie”. Dla niego nie istniały półśrod-
ki. Gdy wyczuwał moją niepewność, mówił: 
„Tak albo nie, zdecyduj się”. 

Potrafił też wystawiać na próbę wierność naszej 
przyjaźni i czasami, kiedy coś mu zarzucałem, 
pytał: „A ty, czy mnie kochasz?” Wtedy musia-
łem umilknąć. Kończyło się to serdecznym uści-
skiem. Dla niego najważniejsza była nasza przy-
jaźń i wzajemna miłość. 

Angelo bardzo lubił spotykać nowe osoby. 
Uczestniczyliśmy w pielgrzymce do Francji 
z okazji czterdziestej rocznicy powstania Wiary 
i Światła i do Leeds w 2013 roku, byliśmy razem 
na spotkaniu międzynarodowym. Wykazywał 
on zawsze dużą otwartość, uprzejmość i umie-
jętności, których czasem mu zazdrościłem. Prze-
bywał prawie zawsze wśród delegatów z innych 
krajów. Ja zaś myślałem o wszystkich trudno-
ściach, których my, „normalni”, doświadczamy 
w kontakcie z nieznajomymi… 

Jakim cudem było jego spotkanie z papieżem 
Franciszkiem przy okazji jubileuszu w 2016 roku 
w Rzymie! Jego pragnienie bycia z Ojcem Świę-
tym było tak silne, że w chwili gdy się ucałowali, 
jego twarz była jakby przemieniona, był pełen 
łagodności i radości, cała jego osoba wyrażała 
pragnienie kochania i bycia kochanym… 

Poprzez swój uśmiech i uprzejmość umiał zdo-
bywać sobie ludzi. Był świadomy swojego talen-
tu, nie ukrywał go i potrafił go dobrze wykorzy-
stywać. 

Na koniec przytoczę przesłanie, które nam po-
zostawił: Bóg kocha nas wszystkich, kocha nas 
takimi, jakimi jesteśmy. Oby nasze serce pozo-
stawało otwarte na wszystkich, których spoty-
kamy na naszej drodze, wciąż ofiarujmy nasz 

uśmiech wszystkim. Wielkie dzięki, drogi Ange-
lo, za te chwile twojego życia, w których byłeś 
u mojego boku! 

 
Twój przyjaciel, Roberto 

 

Zobacz i posłuchaj, jak Angelo śpiewa „O sole mio” 
w Leeds: 
https://youtu.be/r8npuhsWJkI 
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Dziękuję 
za Wasze 
słowa 

Relacja 

D 
zień rozpoczął się 
Mszą w kościele 
Opactwa Hambye. 

Czytanie z Księgi Hioba przewi-
dziane na ten dzień idealnie pa-
sowało do spotkania wspólnot, 
a oto słowa, które biskup Le 
Boul’ch wygłosił w trakcie swej 
homilii: 

Bracia i siostry, wasza parafia 
ma okazję, aby tej niedzieli go-
ścić braci i siostry  z niepełno-
sprawnością, wraz z ich rodzina-
mi i przyjaciółmi, którzy należą 
do czterech wspólnot Ruchu 
Wiara i Światło obecnego w die-
cezji. W kwietniu miałem okazję 
spotkać osoby z Ruchu w Lisieux 
w czasie pielgrzymki prowincji, 
a później w Granville podczas 
pięknego spotkania diecezjalne-
go. Powiedziałem wtedy, jak 
wyjątkowe i cenne dla Kościoła 
oraz dla  świata jest ich świadec-
two […] 

Drodzy bracia i siostry, których 
życie naznaczone zostało niepeł-
nosprawnością, w społeczeń-
stwie, w którym jest coraz mniej 
wsparcia dla słabszych, świadec-

two waszego życia jest niezbęd-
ne. Mimo waszego cierpienia 
i trudności życiowych, jesteście 
świadkami radości, tej prostej 
radości Ewangelii. Wasza obec-
ność pośród nas jest łaską. Dla 
nas jest to wezwanie do życia 
Ewangelią. 

Dla nas, którzy narzekamy na 
błahostki, to lekcja odwagi. 
Uczycie nas, by traktować życie 
jako skarb. Pokazujecie, jak żyć 
z naszymi ograniczeniami. Jak 
przeciwstawiać się cierpieniu 
w imię miłości Bożej. Uczycie 
nas, jak tworzyć proste relacje 
z innymi. Przywracacie nam ro-
zumienie istoty ludzkiego życia, 
które nie polega na posiadaniu 
wszystkich rzeczy, lecz na byciu 
świadkami piękna miłości w nas 
samych. Jesteście zatem dla lu-
dzi tymi, którzy jak święty Pa-
weł, głoszą Ewangelię. 

Z okolic przybyło wielu księży, 
aby spożyć z nami posiłek. Był 
nawet angielski ksiądz, który 
spędzał wakacje w tym regionie. 
Każda ze wspólnot przedstawiła 
się i zaprezentowała piosenkę, 

którą chcieli się podzielić 
ze wszystkimi. Duch świętowa-
nia, tak drogi Wierze i Światłu, 
był obecny wśród nas. 

Przed pożegnaniem biskup po-
wiedział nam, że jest bardzo 
poruszony więziami, które zbu-
dowaliśmy z naszymi przyjaciół-
mi w niebie. Przyznał także, 
że Kościół chciałby założyć miej-
sca braterstwa w diecezji oraz 
że powinien brać przykład z na-
szych wspólnot. 

Dziękujemy Ekscelencjo za Twą 
obecność i Twoje słowa. 

Jean-René Ménage 
wicekoordynator prowincji 

Prowincja ,,Francja Centralna” 
składa się z 32 wspólnot. 

W maju, w Lisieux, biskup Countances i Avranches - czcigodny Laurent Le Boul’ch - wyraził 
pragnienie, aby lepiej poznać wspólnoty Wiary i Światła w swojej diecezji. Stało się to 4 lute-
go w trakcie spotkania wspólnot w Basse-Normandie z okazji Święta Światła.  
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z niepełnosprawnością intelek-
tualną są darem. My - jako Wia-
ra i Światło - wiemy o tym,  
a naszym zadaniem jest, aby 
wiedzieli o tym wszyscy! 

„No dobra” – ktoś powie – 
„a  dzie ten piąty?” 

Nie piąty, a czwarty. Brakowało 
go w poprzednim zestawieniu, 
dlatego że jego istota jest nieco 
inna. Jest to wspólnota przyjaźni 
i wierności. 

My, „Perełki”, spotykamy się co 

C 
zym dla wspólnoty 
Wiary i Światła jest 
obóz? To święto! 

W naszym życiu wspólnoto-
wym staramy się postępować 
według określonych zasad, nie 
ma ich dużo, zaledwie pięć. 
Wszystkie one są spisane i na-
zywane przez nas „czasami 
wspólnoty”. Są naszymi drogo-
wskazami, określają, w jakim 
kierunku idziemy. 

Czemu o tym piszę? Już tłuma-
czę, obóz to święto wspólnoty, 
podczas którego aż cztery 
z pięciu czasów urzeczywist-
niają się. Kiedy? Jak? 

Wspólnota spotkania 

Jest to czas zawiązywania wię-
zi, dzielenia się swoimi do-
świadczeniami i bycia ze sobą. 

Wspólnota radości i święto-
wania 

To drugi z naszych drogowska-
zów. Spotkanie z ludźmi bliski-
mi rodzi radość i nie musi być 
ono szczególne. Uczymy się od 
naszych przyjaciół, jak rado-
wać się z obecności innego 
człowieka, jak świętować tylko 
- i aż - dlatego, że jesteśmy. 

Wspólnota modlitwy 

Jest coś niewyobrażalnie pięk-
nego we wspólnej modlitwie, 
w modlitwie za kogoś. Kiedy 
dziękujesz Bogu za swój dzień, 
za to co Cię spotkało, czasem 
prosisz Go o pomoc, gdy masz 
trudną chwilę, bądź przepra-
szasz, gdy wiesz, że coś zawali-
łeś. A gdy ktoś podziękuje Bo-

Pięćć„czasów wspólnoty”! 

Relacja 

gu za Ciebie, to wiesz, że jesteś 
we właściwym miejscu, wśród 
właściwych ludzi – to wspólnota 
modlitwy - czas trzeci. 

Wspólnota zakorzenienia i inte-
gracji 

To jest ostatni z czasów. Brzmi 
trochę strasznie, jednak wcale 
taki nie jest. Ukazuje naszą mi-
sję, czyli pokazuje, iż każdy za-
sługuje na swoje miejsce w spo-
łeczności, tam gdzie mieszka, 
w swojej parafii. Osoby  

Maja, Natalia i Aga 
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piątek, z wyjątkiem pierwsze-
go piątku miesiąca, natomiast 
Mszę Świętą mamy 
w pierwszą niedzielę. Więzi, 
które rodzą się między nami, 
sprawiają, iż to nam nie wy-
starcza i wtedy z pomocą przy-
chodzi nam ten drogowskaz, 
pokazujący, że możemy się 
spotykać częściej. Ja mogę 
odwiedzić Ciebie, a Ty mnie. 
Możemy umówić się na kawę 
czy ciastko, a nawet na jedno 
i drugie. Bo czasem na spotka-
niu nie zdążymy pogadać 
o wszystkim, a czasem po pro-
stu tęsknimy za swoimi przyja-
ciółmi. To jest właśnie esencja 
przyjaźni i wierności- spotka-
nia w grupie są bajeczne i nie-
samowite, ale nie stworzyliby-
śmy więzi, które nas łączą, bez 
nieustannego ich pogłębiania. 
Zaprzyjaźnić się jest łatwo, 
zwłaszcza z Wiarą i Światłem, 
a ,,czwarty czas” pozwala nam 
tę przyjaźń umacniać, pozna-
wać się i wiernie trwać przy 
ludziach, na których nam zale-
ży. 

Czym był ten obóz? Marze-
niem. Kiedy wracam z takiego 
wyjazdu do domu, do swoich 
codziennych obowiązków, nie 
mija dużo czasu, gdy zaczynam 
marzyć o obozie. To nic, że jest 
połowa lutego, ja z poprzed-
niego wyjazdu wróciłam parę 
dni wcześniej, a następny do-
piero w lecie, bo już o nim ma-
rzę. O tym spokoju i spełnie-
niu. O radości i nadziei. 

Och, „Perełki”… co Wy ze mną 
robicie? 

Natalia Nycz 
koordynator wspólnoty Prowincja Polska Południowa liczy 31 wspólnot. 

Musimy ciągle  

pogłębiać więzi,  

które nas jednoczą.  

Adrianna, Jacek i Michał 
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W 
itaj, Międzynarodo-
wa Rodzino. Piszę 
z Portugalii, aby po-

dzielić się pięknym i wspania-
łym wydarzeniem. W ostatnią 
niedzielę nasza wspólnota 
z Porto, „Lady of Concep-
tion” („Niepokalanie Poczęta”), 
świętowała swoje 40. urodziny. 
Był to też dzień, w którym ob-
chodzimy Święto Światła! 

Chcemy się tym z Wami podzie-
lić. Wszystkie wspólnoty z Por-
tugalii, a także dawni członko-
wie wspólnot spotkali się, 
by razem świętować. Rozpoczę-
liśmy od Mszy w naszym ko-
ściele. Potem zjedliśmy lunch 
(na zdjęciu widać ciasto z logo 
zaprojektowanym na urodziny), 
a następnie odegraliśmy scenkę 
z udziałem niepełnosprawnych 
przyjaciół, w której pokazaliśmy 
historię wspólnoty. 

Było nas tak wielu, że ciężko 
było ustawić się do zdjęcia, aby 
wszyscy się na nim zmieścili. 
Dlatego wspominamy to wyda-
rzenie z sentymentem i rado-
ścią. 

Oto międzynarodowy uścisk dla 

Was wszystkich! Jesteśmy 
wdzięczni i pragniemy spotykać 
się przez następnych 40 lat! 

Catarina Elias 

Relacja 

Świętowanie  
w Portugalii 

Prowincja 
„Luzitana” (Portugalia) 
składa się z 13 wspólnot. 
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bowaliśmy trzymać kurs, mimo 
– niekiedy  – uderzeń wiatrów, 
ale najczęściej byliśmy na spo-
kojnym morzu, popychani przez 
tchnienie lekkiej bryzy. 

Doświadczyliśmy pięknych spo-
tkań z osobami niepełnospraw-
nymi, rodzinami i przyjaciółmi. 
Nauczyliśmy się kochać wspól-

O 
ch! Piękna Pani! -  
wykrzyknęła Nicole 
w poniedziałek 8 

grudnia w kościele Saint Gilles 
w Ille Bouchard, znajdującym 
się 9 km od Chezelles, gdzie 
byliśmy zebrani podczas spo-
tkania prowincji „Francja Cen-
tralna” w obecności naszego 
wicekoordynatora międzynaro-
dowego Ludovica. Było nas 86, 
w tym 17 „serc wspólno-
ty” (osób z niepełnosprawno-
ścią). 

Tak, Maryja, Piękna Pani, była 
obecna w sercu naszego zgro-
madzenia, w  weekend od 28 
do 29 kwietnia. 

Uczyńcie wszystko, cokolwiek 
wam powie, Maryja wypowie-
działa te słowa także do nas, 
byśmy byli uważni na natchnie-
nia Jej Syna podczas refleksji 
nad priorytetami na kolejne 
cztery lata oraz podczas wybo-
ru nowego koordynatora i no-
wej rady. 

Nie bez emocji Mauricette i ja 
przekazujemy pieczę nad pro-
wincją Christine i Michelowi 
Tille, naszym nowym koordyna-
torom prowincji. Ufajmy, że 
będą umieli, z pomocą nowej 
rady prowincji, uruchomić ża-
giel naszego słabego statku pod 
tchnieniem Ducha Świętego, 
trzymając mocno stery. 

Jeżeli chodzi o nas, dziękujemy 
za wszystko, co otrzymaliśmy 
w czasie naszej kadencji. Pró-

noty naszej prowincji, a szcze-
gólnie te najbardziej kruche, 
o których możemy zapominać, 
gdyż są dyskretne. 

Z racji zdrowotnych nie może-
my odpowiedzieć pozytywnie 
na prośbę o pełnienie tej służby 
przez kolejną kadencję. Od-
poczniemy w łódce przy Jezu-
sie. Czyż to nie najlepsza część, 
o której On mówi Marcie? Za-
chowamy otwarte oczy, aby 
odpowiedzieć na prośby Chri-
stine i Michela zgodnie z ocze-
kiwaniami. 

Chcielibyśmy również powie-
dzieć, że nasza misja otworzyła 
nas na wymiar międzynarodo-
wy. Spotkanie w Warszawie 
[Konstancinie-Jeziornie - przyp. 
red.] w 2016 r. było dla nas re-
welacją. Zrozumieliśmy rzeczy-
wistość wspólnot na świecie. 
Dowiedzieliśmy się, poprzez 
świadectwo Christine, młodej 
Syryjki, która z uśmiechem opo-

Relacja 

Och! Piękna Pani! 

Christian i Mauricette Geffard 
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wiadała o wydarzeniach w jej 
kraju, o tym, jak tamtejsze 
wspólnoty żyją w ufności, mo-
dlitwie, wzajemnie sobie poma-
gając. Zdaliśmy sobie również 
w pełni sprawę z ekumeniczne-
go wymiaru naszego Ruchu. 
Chcielibyśmy, aby delegacja 
z naszej prowincji udała się do 
Libanu. 

Na zakończenie chcemy podzie-
lić się z Wami modlitwą, jaką 
czytaliśmy podczas celebracji 
eucharystycznej: 

Panie, dziękujemy Ci za to, 
że pozwoliłeś nam 
przeżyć tę posługę. 
Dziękujemy za członków rady 
prowincji, 
których postawiłeś na naszej 
drodze, z którymi kroczyliśmy, 
próbując wypełnić, możliwie 
najlepiej, 
misję Wiary i Światła. 
Dziękujemy za radości i spotka-
nia, 
jakie przeżywaliśmy we wspól-
notach, 
za te małe szczęścia razem 
dzielone. 
Jeśli zraniliśmy kogokolwiek 
słowem lub niezręczną posta-
wą, 
jeśli nie odpowiedzieliśmy lub 
źle odpowiedzieliśmy na oczeki-
wania 
wspólnoty lub osoby, Panie, 
prosimy Cię o wybaczenie. 
Dziękujemy za prowincję, 
w której uczyliśmy się kochać. 
Dziękujemy za całą radę pro-
wincji, 
jaką dziś nam dajesz. 
O Maryjo, która dajesz szczę-
ście  
w rodzinach, nadal czuwaj 
nad wielką rodziną Wiary i 
Światła. 

W duchu braterstwa, 

Mauricette i Christian  
Geffard 

Prowincja Francja Centralna 
skupia 32 wspólnoty. 

Michel i Christine TIlle 
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laty wspólnotom. 

Następnie można było przejść 
do wyborów nowej rady. Jed-
nogłośnie wybraliśmy Vero-
nique Thepot na koordynatora 
prowincji – zastąpi ona Marie 
Odile, której serdecznie podzię-
kowaliśmy za jej charyzmę 
i umiejętności. Obecnie trwa 
proces dobierania członków 
rady, którzy będą ją wspierać 
i towarzyszyć wspólnotom. Po-
trzebujemy również Waszych 
modlitw, abyśmy nie zostali bez 
kapelana prowincji. Biskup Phi-
lippe Gueneley, mający już 80 
lat, postanowił ustąpić z funkcji. 
Dziękujemy za jego ojcowską 
obecność i duchowe towarzy-
szenie podczas tych wszystkich 
lat. 

Razem wybraliśmy priorytety 
dla nowej rady: 

- kontynuacja rekolekcji dla 
dzieci, 
- nawiązywanie więzi między 
wspólnotami - tymi w prowincji 
i poza nią, 
- przygotowanie w 2021 roku 
odbywającej się co 10 lat piel-
grzymki zgodnie z zaleceniami 
nowego Międzynarodowego 

N 
asze tegoroczne Zgro-
madzenie Prowincji 
odbyło się w marcu 

w opactwie Portieux. Uczestni-
czyło w nim 56 osób (rodzice, 
przyjaciele, kapelani, osoby 
z niepełnosprawnością), które 
reprezentowały 19 z 27 wspól-
not tworzących naszą piękną 
prowincję, „France Sparkling 
East” („Francja, Iskrzący 
Wschód”). 

Były to dwa dni dzielenia się, 
emocji i zawiązywania więzi, 
a wszystko to pod natchnie-
niem Ducha Świętego, pod 
życzliwym okiem świętej Anny, 
jej córki Maryi, opiekunki ubo-
gich, oraz jej boskiego wnuka, 
Jezusa; ludzie z trzech różnych 
pokoleń oraz Bóg kroczący ra-
zem z nami… otoczeni przez 
nieskazitelny śnieg! Przepiękny 
znak, tak samo jak nasze wspól-
noty dziś są znakiem życia i mi-
łości. 

Temat przewodni naszego spo-
tkania brzmiał: „Przyjdź Panie 
i zamieszkaj z nami”. Biskup 
Philippe Gueneley podsumował 
te dwa dni słowami: Bądźcie 
pewni: On pozostaje blisko nas, 
w naszych wspólnotach i każ-
dym naszym działaniu. Róbcie 
więc wszystko dla chwały Boga! 

Przede wszystkim podziękowa-
liśmy ustępującej radzie pro-
wincji, która zorganizowała to 
spotkanie, oraz wielebnemu 
Gueneleyowi, który dbał o nas 
duchowo. Potem członkowie 
rady mówili, co każdy z nich 
otrzymał „w prezencie” pod-
czas tych lat, kiedy służyli po-
wierzonym im przed czterema 

Zespołu Koordynacyjnego. By-
łyby to dwa wydarzenia: piel-
grzymka prowincji do Lourdes 
i uroczyste spotkanie w prowin-
cji otwarte dla wszystkich, 
- zapewnienie lepszej komuni-
kacji pomiędzy naszymi wspól-
notami: wznowienie publikacji 
gazetki prowincji, wydanie pa-
pierowej książki adresowej, 
stworzenie strony interneto-
wej…, 
- nawiązywanie więzi ze wspól-
notami zakonnymi, 
- bycie widocznymi w Kościele 
i uczestniczenie w życiu parafii, 
rozwijanie ekumenicznego wy-
miaru Ruchu. 

Towarzyszył nam Dominique 
Pfeffer, wicekoordynator mię-
dzynarodowy . 

Nasza piękna prowincja bardzo 
dobrze obrazuje swoje imię: 
cała iskrzy. Pomagajcie nam 
błyszczeć! 

Laurent Huard 
wicekoordynator prowincji 

Relacja 

Na Wschodzie błyszczy! 
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Ekwador w Libanie 

Relacja 

modlitwy, słowa Ewangelii 
i świadectwa wszystkich zgro-
madzonych. 

Ojciec Izaak sprawował Eucha-
rystię ze wspólnotą i parafiana-
mi. Dzięki jego obecności kap-
łan z parafii obiecał aktywniej 
uczestniczyć w życiu Wiary 
i Światła i mówić o Ruchu. 

Matki, ojcowie, niepełnospraw-
ne dzieci i przyjaciele czują się 
teraz bardziej związani z Wiarą 
i Światłem, ponieważ wiedzą, 
że są członkami dużej między-
narodowej rodziny. 

 
Erika Gonzalez 

wicekoordynator prowincji 
„Jesus Light of the An-

des” („Jezus, Światło Andów”) 

W 
iara i Światło jest 
obecna w Ekwadorze 
od ponad 20 lat, ale 

od tego czasu powstała tylko 
jedna wspólnota, w Portoviejo. 
Jest to miasto znajdujące się 
blisko wybrzeża, z dobrym kli-
matem i bardzo gościnnymi 
ludźmi. Wspólnota rozwijała się 
z czasem dzięki zaangażowaniu 
i wierności swoich członków. 

Osobą odpowiedzialną za 
wspólnotę jest Violeta Chávez, 
matka Gabriela, młodego 35-
letniego człowieka z niepełno-
sprawnością, który jest główną 
siłą napędową Violety w pracy 
na rzecz wspólnoty. W tym roku 
Violeta i Stanley Delgado, mło-
dy przyjaciel wspólnoty, wzięli 
udział w międzynarodowym 
spotkaniu w Libanie. Było to dla 
nich wspaniałe doświadczenie, 
dzięki któremu pogłębili swoje 
rozumienie Wiary i Światła, 
a jednocześnie nawiązali wiele 
przyjaźni z osobami na całym 
świecie! 

Powrócili do wspólnoty z odno-
wionym duchem i większą ener-
gią. Z wielką radością przyjęli 
u nas ojca Isaaca Martineza, 
kapelana międzynarodowego. 
Po raz pierwszy powitaliśmy 
kogoś z areny międzynarodo-
wej! Cóż za błogosławieństwo! 

Obecność ojca Izaaka była jas-
nym świadectwem tego, czym 
jest Wiara i Światło. Podczas 
spotkania wspólnoty przeżywa-
liśmy piękne chwile: były pieśni, 

Erika (Peru), Soledad (Kolumbia), Violeta i Stanley (Ekwador)  

w Libanie 

Prowincja „Jezus, Światło 
Andów” zrzesza 4 kraje:  
• Peru: 14 wspólnot   
• Kolumbia: 1  
• Ekwador: 1  
• Chile: 6 
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P 
ierwszego dnia, po śnia-
daniu i porannej modli-
twie w hotelu, ojciec Paul 

oprowadził nas po Sanktuarium, 
objaśniając nam historię 
i wydarzenia związane z Lourdes. 
Obmyliśmy nasze twarze, tak jak 
Maryja poleciła to uczynić św. 
Bernadetcie, wspólnie odwiedzili-
śmy Grotę, następnie uczestniczy-
liśmy w Mszy odprawionej w Ka-
plicy św. Józefa. Przed wolnym 
czasem, jaki mieliśmy, aby zjeść 
lunch i zajrzeć do sklepów, odpo-
wiedzialni za wspólnotę zachęcali 
do skorzystania ze spowiedzi, 
podkreślając jej wagę, oraz po-
wiedzieli o możliwości odwiedze-
nia basenów. Spotkaliśmy się po-
nownie na modlitwę wieczorną, 
po której zjedliśmy kolację w ho-
telu. Po kolacji przeszliśmy do 
Sanktuarium, aby wziąć udział w 
procesji ze światłem. Widok tylu 
zapalonych świec i ludzi połączo-
nych we wspólnym odmawianiu 
różańca i śpiewaniu Ave Maryja 
był niezwykle inspirujący. 

Drugiego dnia, po śniadaniu, 
wszyscy przeszliśmy do bazyliki 
podziemnej św. Piusa X, aby tam 
uczestniczyć w Mszy międzynaro-

 
Gibraltar w Lourdes 

Wspólnota “Upon This Rock” (“Na tej skale”) z Gibraltaru spędziła błogosławione trzy dni 
na pielgrzymce w Lourdes. Oto krótka relacja z tego czasu... 

 

Relacja 

dowej i, ku naszemu zaskocze-
niu, z dumą obserwowaliśmy, jak 
Nicholas Payas czytał modlitwę 
wiernych, Charles Zammit służył 
jako ministrant, a ojciec Paul był 
koncelebransem. Po Mszy, jak 
zazwyczaj, zrobiliśmy sobie gru-
powe zdjęcie, a następnie, na-
przeciw Groty, wspólnie odmó-
wiliśmy modlitwę poranną, połą-
czoną ze śpiewem i tańcem (w 
stylu Wiary i Światła!). Po połu-
dniu odwiedziliśmy dom św. Ber-
nadetty, a mając trochę wolnego 
czasu… niektórzy poszli na zaku-
py, a inni odważyli się na kąpiel 
w lodowatej wodzie. 

Trzeciego dnia, który był ostat-
nim dniem naszej pielgrzymki, 
całą grupą odprawiliśmy Drogę 
Krzyżową. Trasa wiodła pod gó-
rę, więc dla wielu członków 
wspólnoty było to duże wyz-
wanie, lecz powoli, z wiarą, uda-
ło nam się przejść wszystkie sta-
cje, w których figury były wielko-
ści prawdziwych ludzi. Ojciec 
Paul wyjaśnił nam, że każda ze 
stacji zbudowana była dzięki 
darowiznom przekazanym przez 
wiernych z różnych krajów. Po 
zakończeniu Drogi Krzyżowej 

wróciliśmy do hotelu na lunch, 
po którym opuściliśmy pokoje 
i oddaliśmy klucze… nasz czas w 
Lourdes zbliżał się do końca. Po 
lunchu nasza pielgrzymka za-
kończyła się Mszą w Kaplicy 
Szpitalnej. Chociaż każdy z nas 
był jeszcze pełen emocji związa-
nych z pobytem w Lourdes i nikt 
nie chciał wyjeżdżać, byliśmy 
gotowi ruszyć w drogę powrot-
ną i pielęgnować grotę w swoim 
wnętrzu. Podsumowując, nasz 
wyjazd był bardzo udany. Cała 
grupa świetnie się czuła podczas 
pobytu w Lourdes i każdy z nas 
głęboko przeżył ten czas. Nasza 
mała rodzina jest naprawdę 
błogosławiona! 

Matthew Ferrari 
Koordynator wspólnoty 

Gibraltar jest częścią 
prowincji 

„Iberoatlantyckiej”, w jej 
skład wchodzą  
2 wspólnoty. 
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Były tam setki hoteli, które 
obsługują miliony pielgrzymów 
co roku odwiedzających Lour-
des oraz nieodzowne sklepy, 
sprzedające różnego rodzaju 
pamiątki. Wyobrażam sobie 
miejsca, do których trafią te 
błyskotki, jak znajdą się w do-
mach opieki, salach szpitalnych 
i na stolikach nocnych, w kie-
szeniach pacjentów przecho-
dzących chemioterapię i w rę-
kach żołnierzy, wyruszających 
na wojnę. Chociaż małe i nie-
drogie, te drobiazgi niosą ze 
sobą potężne  przesłanie: przy-
pominają o tym, że ci złamani 
i zranieni będą pierwszymi, 
którzy wejdą do Królestwa Nie-
bieskiego, że cuda są możliwe 
nawet wtedy, gdy ciemność 
wydaje się nas przytłaczać, i że 
nawet ci spośród nas, którzy 
oddalili się od Boga, i ich na-
wrócenie wydaje się mało 
prawdopodobne, mogą do-
świadczyć światła, odmieniają-
cego ich życie. 

Lizzie Ferrary 

 

Wszystko mi się podobało, ale 
najbardziej procesja z pochod-
niami, która nocą robiła 
ogromne wrażenie, grota i ba-
zylika różańcowa, która zbudo-
wana jest z trzech kościołów, 
postawionych jeden na drugim. 
Naprawdę wszystko mi się tam 
podobało, także to, że spotka-
łam tam nowych ludzi. 

Daniella Vinent 

Na początku nie byliśmy pewni, 
czy Kevin powinien pojechać do 
Lourdes ze względu na swoje 
schorzenie, ale cudowni ludzie 
z Wiary i Światła dali nam takie 
wsparcie, że dodało nam ono 
odwagi i zgodziliśmy się na jego 
wyjazd. To najlepsza rzecz, jaka 
nam, rodzicom, się przydarzyła. 
Widzimy Kevina, który jest bar-
dziej pewny siebie, szczęśliwy 
i chce robić więcej rzeczy samo-
dzielnie. Kevin nie może się już 
doczekać kolejnej wycieczki 
z Wiarą i Światłem. Boże błogo-
sław Wiarę i Światło. 
 
Rachel i Kenneth Cruz 

Co mogę wam powiedzieć 
o moich doświadczeniach 
w Lourdes: czułam się taka 
spokojna, jakby nic nie mogło 
mnie skrzywdzić, taka wyciszo-
na. Byłam wzruszona. Wiem, że 
Bóg jest wszędzie, ale czułam, 
jakby On był dokładnie tam, 
obok mnie i słuchał wszystkich 
moich modlitw, które z całą 
moją wiarą zanosiłam do Nie-
go. To było cudowne doświad-
czenie i zachowam wspomnie-
nia o nim na zawsze. 

Gillian Mena 

Jesteśmy bardzo wdzięczni 
rodzinie Wiary i Światła. To 

była piękna pielgrzymka, któ-
ra z pewnością dotknęła na-
szych serc w szczególny spo-

sób. 
 

Jane i Peter 
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sprawnych - przyp. red.]. Opowiedział nam o tym, 
jak bezpośrednie spotkania z osobami niepełno-
sprawnymi zmieniły jego życie. Nie można żyć 
i towarzyszyć naszym ubogim przyjaciołom bez 
wstrząsu i zmiany nas samych przez to doświad-
czenie. Osoby niepełnosprawne są pełne szczerej 
miłości, bez kalkulowania. I nie proszą o nic inne-
go, jak tylko o poczucie bycia kochanymi i wspie-
ranymi przez nasze wspólnoty! 

Po tej wypowiedzi udaliśmy się na posiłek i spę-
dziliśmy wieczór w braterskiej atmosferze, wie-
czór pełen zabaw i radości. 

Następnego ranka omawialiśmy temat wieloa-
spektowej tożsamości księdza i kapelana oraz 
sposobów duchowego towarzyszenia w naszych 
wspólnotach. Po południu nasze refleksje doty-
czyły tematu „Wspólnota Wiary i Światła a Koś-
ciół: jedna misja, różne realia”. W oparciu o obie 
refleksje wybraliśmy kilka kluczowych myśli: 

- powinniśmy nauczyć się prawdziwie kochać oso-
by, które często postrzegane są w sposób nega-
tywny; naszą misją jest świadczyć o krzyku tych 
osób, które są ignorowane i często opuszczone. 
Jeśli nawet nie istnieje realna możliwość rozwią-
zania ich problemów, zawsze możemy po prostu 

W 
 dniach od 28 do 29 stycznia tego 
roku spotkaliśmy się w Paryżu na 
zjeździe kapelanów z prowincji fran-

cuskich i belgijskich. W przyjacielskiej i brater-
skiej atmosferze zostaliśmy powitani przez eki-
pę międzynarodową, która przygotowała spot-
kanie. 

Po powitaniu i przedstawieniu programu spot-
kania, rozpoczęliśmy modlitwę, której przewod-
niczył ojciec Guy Vanhoomissen (były kapelan 
międzynarodowy). Swoje rozważanie oparł on 
na scenie ofiarowania Jezusa w świątyni. 

Następnie mieliśmy zaszczyt posłuchać wystą-
pienia Marie-Hélène Mathieu, współzałożycielki 
– razem z Janem Vanier – Wiary i Światła. Po-
dzieliła się ona z nami swoimi uwagami na te-
mat duchowości Ruchu, opowiadając o jego 
początkach i rozwoju. Były to dla nas chwile 
ogromnej radości, kiedy mogliśmy poznać i po-
słuchać tej Bożej służebnicy, pełnej prostoty 
i miłości wobec biednych i maluczkich. 

Po tym wystąpieniu wysłuchaliśmy świadectwa 
ojca Christiana Mahéasa, kapelana L’Arche 
i OCH [Chrześcijańskie Biuro dla Osób Niepełno-

Świadectwo 

Kapelani francuscy i belgijscy 
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ich wysłuchać i z nimi porozmawiać…, 

- wspólnota Wiary i Światła nie jest zwykłą wspól-
notą przyjaciół, ale wspólnotą zebraną w imię 
Chrystusa. Obecność kapelana symbolizuje tę 
przynależność do Chrystusa, 

- wspólnota Wiary i Światła stanowi część Kościo-
ła, ale nawet jeśli przynależy do jednej lub wielu 
parafii, posiada zawsze autonomię w swoim funk-
cjonowaniu, 

- kapelan powinien być blisko zespołu koordynu-
jącego, ale nie jest jego szefem. Powinien jednak 
bardzo blisko współpracować. Kapelan powinien 
być w sercu życia wspólnoty, a nie przebywać 
tam od czasu do czasu…, 

- kapelan wspólnoty jest jej opiekunem 
(strażnikiem). Może on wspomagać koordynatora 
w tworzeniu szerszej wizji samej wspólnoty i po-
szczególnych osób. Ma on umysł bardziej wolny 
niż koordynator, który może się pogubić w kwes-

tiach logistycznych. Zaleca się, aby zrobić wszyst-
ko w celu dobrych relacji i wzajemnego zaufania 
między kapelanem i koordynatorem wspólnoty, 

- kapelan jest tym, który dodaje odwagi, kiedy 
inni wydają się być zrezygnowani odnośnie takiej 
czy innej kwestii. Jest we wspólnocie po to, aby 
przypomnieć, że pokora i krzyż są losem każdego 
człowieka i że wszystkiego na ziemi nie da się roz-
wiązać. 

Zjazd kapelanów zakończył się świadectwem 
dwóch, zaproszonych przez nas, koordynatorów 
wspólnot. Nasze spotkanie było naprawdę wspa-
niałe! 

 
Augustin Kalenga Madyondo 

kapelan wspólnoty „Emaus” 

Ojciec Guy Vanhoomissen  
i diakon Augustin  

„Wspólnota Wiary i Światła a Kościół: jedna misja, różne realia” 
Wypowiedź Ghislaina du Chéné. 

 
Początek był trudny… Rodzice, którzy chcieli uczestniczyć w pielgrzymce diecezjalnej, zostali z niej 
wykluczeni, ponieważ ich niepełnosprawne dzieci mogłyby przeszkadzać innym pielgrzymom. Ale to, co 
jest odrzucone, bywa czasem tym, co jest najbardziej potrzebne… 
Wspólnota Wiary i Światła jest przesłaniem dla Kościoła, jest prorockim wezwaniem płynącym od 
najsłabszych wbrew dyktaturze wszechmocy: a ponadto – części ciała, które wydają się być najbardziej 
delikatne, są właśnie niezbędne (1Kor 12, 22). Człowiek od zawsze chciał być równy Bogu i tak jest od 
czasów wieży Babel. Dziś słyszymy często o transhumanizmie… to jest nowa wieża Babel! Nie chcemy 
słuchać przesłania, pozbywamy się nadawców tegoż przesłania (jak we Francji, gdzie 96% osób 
z zespołem Downa jest zabijanych przed urodzeniem). Dzięki Bogu, osoby niepełnosprawne są obecnie 
bardziej akceptowane na pielgrzymkach diecezjalnych, ale często zdarza się jeszcze, że kapłani proszą 
o pomoc, jeśli chodzi o przygotowanie do sakramentów, ponieważ w niektórych parafiach przyjęcie 
Pierwszej Komunii Świętej rodzi komplikacje… W tej dziedzinie wspólnota Wiary i Światła robi wiele 
dobrego – dla księży, biskupów, kardynałów, a nawet papieży! Wspólnota Wiary i Światła powinna 
utrzymywać dobre relacje z delegatami Kościołów i dbać o wzajemną wymianę darów. Trzeba szeroko 
rozpowszechniać świadectwa kapelanów  i nie wahać się dawać także swoje świadectwo. Ludzie czekają 
na nie! 
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D 
rodzy bracia, duchowi towarzysze, ka-
pelani Wiary i Światła, 

po pierwsze pozdrawiam każdego 
z Was. Z daleka mówię do Was: witajcie na tym 
spotkaniu braterstwa i jedności, aby pogłębić Wa-
sze zaangażowanie w Wiarę i Światło, w której 
centrum jest osoba z niepełnosprawnością inte-
lektualną. 

Na początku tego spotkania chciałbym odpowie-
dzieć na pytanie, które często jest mi zadawane: 
jaka jest misja kapelana, duchowego towarzysza 
w Wierze i Świetle? 

Oto przede wszystkim odpowiedź Jeana Vaniera. 
Powiedział on: Kapłani i pastorzy odgrywają waż-
ną rolę, ale jako mężowie Boży, ludzie modlitwy, 
którzy przekazują Słowo Boże i sakramenty, lu-
dzie współczucia, pojednania i pokoju, którzy po-
magają budować wspólnoty wiary. Mamy rów-
nież odpowiedź w dokumencie dla kapelanów: 
Rola kapelana w całej wspólnocie, a szczególnie 
wobec tych jej członków, którzy są najbardziej 
niepełosprawni, polega na pomaganiu każdemu 
w spotkaniu z Jezusem, aby żył on Jego Ewangelią 
i integrował się w Jego Kościele. 

Taka jest więc nasza misja w Wierze i Świetle: aby 
przekazać Słowo Boże i sakramenty, być ludźmi 
współczucia, pojednania i pokoju, aby pomagać 
budować wspólnoty wiary, aby pomóc każdej 
osobie spotkać Jezusa, by mogła żyć Ewangelią 
i zintegrować się z Jego Kościołem. Chciałbym 
podkreślić trzy cechy naszej misji: pomoc w spot-
kaniu Jezusa, pomoc, by żyć Ewangelią, pomoc 
w zintegrowaniu się z Jego Kościołem. 

Po pierwsze: kapelan pomaga spotkać Jezusa. Jak 
pomóc wszystkim spotkać Jezusa; Jezusa - Drogę, 
Prawdę, Życie? Wyszczególniając, kapelan poma-
ga spotkać Jezusa: 

- poprzez swoje świadectwo życia osobistego, 
które odzwierciedla życie Jezusa, 

- poprzez nauczanie o Jezusie na podstawie 
Ewangelii, 

- poprzez swój sposób witania mniej znaczących 
i słabszych we wspólnocie, 

- poprzez to, kim on jest jako osoba - przyjacie-
lem, bratem każdego członka wspólnoty. 
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Po drugie: kapelan pomaga żyć Ewangelią. Jak 
pomóc żyć Ewangelią głoszoną przez Jezusa, 
Ewangelią Dobrej Nowiny o Królestwie Bożym, 
Ewangelią miłości, przebaczenia i pojednania, 
Ewangelią sprawiedliwości, braterstwa i pokoju? 
Kapelan musi pomóc członkom Wiary i Światła 
stać się żywą Ewangelią. Aby osiągnąć ten cel, 
musi: 

- zwracać uwagę na to, aby Ewangelia była wpro-
wadzana w życie w każdych okolicznościach, 

- dopilnować, aby Ewangelia kierowała spotka-
niami zespołu koordynującego i spotkaniami 
wspólnoty, 

- zachęcać do wprowadzania Ewangelii w życie, 
gdy organizujemy rekolekcje, 

- upewnić się, że decyzje są podejmowane zgod-
nie z wartościami Ewangelii, 

- w trudnych momentach, których mogą doś-
wiadczyć poszczególne osoby lub wspólnoty, 
czerpać zawsze z Ewangelii, przynosząc pojedna-
nie i pokój. 

Po trzecie: kapelan pomaga każdemu członkowi 
Wiary i Światła integrować się z własnym Kościo-
łem. Wiara i Światło to ruch ekumeniczny. Są 
w nim członkowie różnych tradycji chrześcijań-
skich: katolickiej, prawosławnej, anglikańskiej, 
protestanckiej. W tym kontekście zadaniem ka-
pelana jest pomoc każdemu w integracji z włas-
nym Kościołem lub tradycją chrześcijańską. 
W jaki sposób? 

- przez towarzyszenie w pogłębieniu przynależno-
ści do własnej wspólnoty kościelnej, 

- poprzez zachęcanie do uczestnictwa w życiu 
i działalności ich Kościoła: w grupach modlitew-
nych, spotkaniach formacji duchowej, służbie 
innym, celebracjach wspólnotowych, pielgrzym-
kach, zajęciach rekreacyjnych, 

- poprzez pomoc w zapewnieniu, by osoby z nie-
pełnosprawnością intelektualną znajdowały swo-
je miejsce we własnym Kościele, aby w pełni ko-
rzystały z życia Jezusa i aby otrzymały wszystkie 

duchowe bogactwa: sakramenty i tradycję litur-
giczną. 

Drodzy bracia, drodzy przyjaciele, dziękuję Wam 
bardzo za Wasze oddanie, Waszą dyspozycyjność 
i służbę dla maluczkich i najbiedniejszych. Kiedy 
Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale, po-
wie : Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odzie-
dziczcie Królestwo przygotowane dla was od 
stworzenia świata. 
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N 
azywam się Éric, mam 10 lat, urodziłem 
się z zespołem Downa. Mam dwóch bra-
ci, Irénéa, który ma 8 lat i Xaviera, który 

ma 6 lat i jedną siostrę Maïlys, która ma 3 lata. 
Mój tata nazywa się Luc, a moja mama to 
Amélie. 

Przez półtora roku chciałem napisać do Papieża. 
Trudno mi pisać. Podczas ferii związanych 
z dniem Wszystkich Świętych w 2017 r. mama 
pomogła mi napisać 2 pocztówki do Papieża. Na-
pisałem do niego: „Witaj Ojcze Święty, mam na 
imię Éric, mam 10 lat, chcę przyjechać z tatą, aby 
spotkać się z Tobą, chcę iść na Mszę, żeby Cię 
zobaczyć". Napisanie tego wszystkiego z pomocą 
mamy zajęło mi godzinę i 30 minut, do koperty 
wsunąłem czekoladę. 

Na początku stycznia 2018 r. otrzymałem list od 
papieskiego sekretarza, który zaprosił mnie na 
Mszę we wtorek 27 lutego 2018 r. o godz. 7.00. 
w kaplicy w Domu św. Marty. Muszę wylegitymo-
wać się szwajcarskim gwardzistom, pokazując 
mój dokument tożsamości. Co więcej, zaprosił nie 
tylko mnie i mojego tatę, ale całą moją rodzinę. 
Bardzo się cieszę, jadę do Rzymu, aby zobaczyć 
Papieża, całuję list i jego zdjęcie, które mi przy-
słał. 

Dalsze sprawozdanie zostawiam mojej mamie. 

Po przeczytaniu listu z Watykanu ogarnia mnie 
nagłe uczucie udręki. Nie będziemy w stanie tam 
pojechać, nie mamy wystarczająco dużo pienię-
dzy i nie będę miała czasu na zorganizowanie tej 
podróży w zaledwie półtora miesiąca. Będę mu-
siała zmienić plany urlopowe z moimi koleżanka-
mi. Moja matka chrzestna jest umierająca, 
w styczniu regularnie udajemy się do Angers, aby 
odwiedzać ją w ośrodku opieki paliatywnej. Nie 
sypiam, ponieważ myślę sobie: Od 18 miesięcy 
Éric chce zobaczyć Papieża, pisze do niego, Pa-
pież odpowiada i jest to wyjątkowa okazja, której 

 

nie możemy przegapić. 

Zaczynam przede wszystkim od umówienia się 
z moimi koleżankami, muszę zmienić termin 
mojego urlopu, który już zaplanowałam na luty. 
Luc robi to samo; jest to pierwszy krok. 

Tak się składa, że 27 lutego wypada w czasie 
ferii szkolnych, więc nie muszę się martwić 
o dzieci! 

Następnie sprawdzam środki transportu i za-
kwaterowanie... Dla 6 osób ceny są wygórowa-
ne! Pewnej nocy, podczas gdy ja przeszukuję 
Internet, Luc mówi do mnie: Napisz do OCH 
[Chrześcijańskie Biuro dla Osób Niepełnospraw-
nych - przyp. red.], oni mogą mieć dla nas jakieś 
rozwiązanie. Luc ma rację; musimy podporząd-
kować się Bogu i innym, aby plany się udały... 

Piszę maila do Philippe’a de La Chapelle, który 
przesyła mi dane osoby odpowiedzialnej 
za Międzynarodowy Sekretariat Wiary i Światła, 
która z kolei przesyła mi kontakt do osoby od-
powiedzialnej za Wiarę i Światło w Rzymie. Pro-
sta wymiana maili i od rzymskiej wspólnoty 
Wiary i Światła dostaję dane kontaktowe do 
Cinzi, która oferuje mi zakwaterowanie dla 
6 osób w pensjonacie należącym do Chrześci-
jańskiego Stowarzyszenia Pracowników Wło-
skich. W trakcie wymiany maili odpowiada ona 
również na moje pytania dotyczące praktycznej 
organizacji wyjazdu. Po przeczytaniu każdego 
z jej maili, płaczę z emocji, uświadamiając so-
bie, czym jest Wiara i Światło: to WSPANIAŁA 
WIELKA RODZINA. I powtarzam sobie raz jesz-
cze: Trudnością jest mieć niepełnosprawne 
dziecko, które komplikuje codzienne życie rodzi-
ny i małżeństwa; ale także pozwala odkryć 
prawdziwe braterstwo w Chrystusie. To brater-
stwo, którego doświadczamy w Wierze i Świetle 
w Le Mans, nie jest już teraz tylko lokalne, lecz 
rozciąga się na skalę europejską. 

Świadectwo 

WITAJ OJCZE ŚWIĘTY,  
CHCĘ PRZYJECHAĆ I ZOBACZYĆ CIĘ  
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Darowizny zebrane na okoliczność śmierci mojej 
chrzestnej matki pozwalają nam zapłacić za bile-
ty. Wyjeżdżamy 24 lutego do Rzymu. Cinzia cze-
ka na nas na stacji kolejowej Trastevere. Jak 
dobrze czuć się przywitanym przez członka tej 
wielkiej rodziny Wiary i Światła, osobę nieznaną 
nam, a która jednak jest tak bliska. 

Aby uczcić naszą niezwykłą podróż, rodzice wy-
kupili nam posiłek w restauracji „Trattoria degli 
Amici” należącej do wspólnoty Sant’Egidio 
[Wspólnota św. Idziego- przyp. red.], w której 
połowa personelu to osoby niepełnosprawne. 
Dziękuję za ten piękny prezent. 

W poniedziałek docieramy do starożytnego Rzy-
mu przysypanego śniegiem! Co za wyjątkowa 
podróż: przybyć na Mszę, na którą jest się za-
proszonym osobiście przez Papieża i zobaczyć 
śnieg w Rzymie! 

Wtorek 27 lutego jest tym wielkim dniem. Rano 
o 05:45 budzenie dzieci, wyjazd o 6:15 po zje-
dzonym naprędce śniadaniu. Taksówka zorgani-
zowana przez Cinzię wiezie nas zamarzniętymi 
ulicami do wrót Watykanu. Wchodzimy do Wa-
tykanu po trzykrotnym sprawdzeniu przez 

Gwardię Szwajcarską i żandarmów, że nasza 
rodzina (6 osób) jest na pewno na liście osób 
zaproszonych na Mszę świętą w Domu św. Mar-
ty. Nawet samo zobaczenie szwajcarskich gwar-
dzistów to frajda dla dzieci! Éric szuka swojej 
ministranckiej alby, którą włożył do walizki na 
początku miesiąca! Ojej, zapomniał jej! Znajduje 
tylko sznur, co za rozczarowanie! 

Wchodzimy do tej prostej, nowoczesnej kaplicy. 
Kapłan wita nas po francusku i wyjaśnia, że pod 
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Témoignage 

koniec Mszy powinniśmy pozostać w postawie 
siedzącej. Luc pyta, czy Éric, nawet jeśli nie ma 
swojej alby, może służyć do Mszy. Ksiądz przez 
chwilę waha się. Widząc Érica, zdaje sobie spra-
wę, jak ważne jest to dla niego. Mówi, że da znak 
w odpowiednim momencie, aby Éric mógł po-
dejść do ołtarza. Odnośnie alby powiedział: Jes-
teśmy Kościołem ubogich. To zdanie było dla 
mnie znaczące; nadało ton całej Mszy i temu spo-
tkaniu. 

Uczestniczymy więc w prostej włoskiej „małej 
Mszy”. Dzieci są trochę rozczarowane, bo nie 
rozumieją, ale są pod wrażeniem, czy raczej zmę-
czone?! 

Po zakończeniu Mszy, zgodnie z ustaleniami, sie-
dzimy, a Papież Franciszek dołącza do naszej gru-
py pięćdziesięciu osób na chwilę cichej modlitwy. 
Następnie Papież wita się z poszczególnymi oso-
bami lub rodzinami. Éric wybiega naprzód i pop-
rzedza nas podczas tego bezprecedensowego 
spotkania. Wyraźnie wyczuwamy jego emocje. 
Papież Franciszek błogosławi go, kładąc na nim 
ręce i opuszczając swoją głowę. Kiedy teraz mówi 
się do Érica o Papieżu, kładzie on swoją rękę na 
głowie; to błogosławieństwo naprawdę zostawiło 
na nim swój ślad. Następnie Papież kładzie swoją 
dłoń na każdym z nas z wielką dobrocią. Szybko 
wyjaśniam, dlaczego tu jesteśmy, dodając, że Éric 
chciał go poznać. Papież mówi do nas z prostotą: 
Módlcie się za mnie. Spotkanie to jest wymianą 

spojrzeń pełnych braterstwa i zaufania. Następ-
nie powoli opuszczamy Watykan. 

Potem okrążamy papieskie miasto, chodząc wo-
kół jego murów przy mroźnej pogodzie. Resztę 
dnia spędzamy w Muzeum Watykańskim. Pod 
koniec popołudnia wstępujemy do „Gelaterii”, 
aby włoskimi lodami (choć nadal jest bardzo zim-
no...) uczcić koniec naszej podróży do Rzymu 
i spotkanie z Papieżem... 

Wróciliśmy wyczerpani do „casa”, gdzie Cinzia 
przygotowała nam gorący posiłek... Co za wspa-
niała troska o sześciu zmęczonych pielgrzymów, 
zziębniętych ale uszczęśliwionych tym pięknym 
dniem. 

Od czasu powrotu do Francji, podczas naszych 
rodzinnych modlitw, które staramy się odmawiać 
codziennie w tegorocznym Wielkim Poście, dzieci 
nigdy nie zapominają modlić się za „Papa Fran-
cesco”. 

Trzeba być Éricem i mieć zespół Downa, żeby 
zrobić coś tak szalonego swoim rodzicom. Dzię-
kuję Éricowi, dziękuję „Papa Francesco”, dziękuję 
Cinzii, dziękuję wszystkim braciom i siostrom 
w Chrystusie, którzy pomogli w tym łańcuchu 
chrześcijańskiej solidarności, aby poprowadzić 
nas i umożliwić modlitwę z Papieżem Francisz-
kiem. 

 
Amélie Stuit 

Wymiana spojrzeń pełnych 

braterstwa i ufności 
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N 
ie zawsze jestem tego świadoma. Nie zawsze 
to czuję tak namacalnie. Ale wystarczy jeden 
gest, jedno zdanie, przytulenie Gracji, Justyn-

ki, Joli, Magdy, Przemka, Maćka, Macieja, Krzysia, 
Radka, Grzesia, Alka i innych przyjaciół z upośledze-
niem, by to stało się oczywiste!!! Jestem szczególnie 
ukochana przez Boga. 

Moja przygoda z ruchem Wiara i Światło we wspólno-
cie Żarki z Bielska-Białej rozpoczęła się, gdy miałam 16 
lat i można powiedzieć, że połowa mojego dotychcza-
sowego życia to „żarko-życie”. Bóg przyprowadził 
mnie swoimi sposobami do tego miejsca, bym mogła 
doświadczyć w nim wszystkiego tego, czego brakowa-
ło w moim rodzinnym domu. A zwłaszcza brakowało 
mi poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, które są fun-
damentalne dla prawidłowego wzrostu. 

Wspólnota stała się moim domem; żyłam od spotka-
nia do spotkania, od obozu do obozu, od rekolekcji do 
rekolekcji i całą sobą chłonęłam charyzmat. 

Okazało się, że ja „zdrowa” potrzebuję „słabych” tego 
świata, by dopiero zacząć zdrowieć. 

Dzisiejszy świat lubi „rozchorować” człowieka, a po-
tem podać mu specjalne pseudoleki. Podaje gotowe 
recepty na wszystko, każe wybierać takie a nie inne 
drogi, by osiągnąć szczęście, a każda kolejna bywa 
bardziej zawiła. Dzisiejszy świat chce tylko „ludzi suk-
cesu”, słabym „dziękuje” już na etapie poczęcia. 

Tymczasem Wiara i Światło przewraca to wszystko do 
góry nogami. Tu liczy się to, co najprostsze: gesty, 
przytulenia, wspólne śpiewanie piosenek, modlitwa, 
po prostu zwyczajne bycie razem i budowanie relacji 
z drugim człowiekiem. Celebrowanie przyjaźni w każ-
dym tego słowa znaczeniu. Tu okazuję się, że to, co 
najbardziej zwykłe, prawdziwe, ma moc, choć na 
pierwszy rzut oka nie każdemu wyda się atrakcyjne. 

Osoby z upośledzeniem otwierają oczy na nasze sła-
bości i pokazują miejsca, w których niedomagamy 
jako ludzie. Uczą nas otwartości, zdejmowania masek, 
cierpliwości, pokory, akceptacji i kochania tego, co 
zazwyczaj zawadza. I to dzieje się tak spontanicznie, 
że nie umiem tego sama do końca ubrać w słowa. 

Moje Żarki cały czas uczą mnie człowieczeństwa. Po-
magają kształtować moją rodzinę. We wspólnocie 
spotkałam mojego męża i tu zrodziła się nasza miłość. 
Teraz jako małżonkowie trwamy we wspólnocie ra-
zem z naszymi dziećmi, bo cały czas czujemy, że jest 
to nasz charyzmat i nasze miejsce wzrostu nie tylko 

UCZĄC SIĘ CZŁOWIECZEŃSTWA 

Świadectwo 

w wierze. Jestem przekonana, że dzięki wsparciu 
i modlitwie naszych przyjaciół z upośledzeniem łatwiej 
nam akceptować niepowodzenia, jakich doświadcza-
my na naszej drodze, bo nawet w trudnych momen-
tach mamy gdzie naładować akumulatory. 

A  przyjaciele z upośledzeniem to nasi ambasadorowie 
Boga na ziemi. Nieraz wybrzmiało w naszej wspólno-
cie zdanie, że to wielki przywilej i wyróżnienie mieć 
przyjaciół wśród osób niepełnosprawnych intelektual-
nie. Tak - wielki przywilej. Z biegiem lat coraz bardziej 
dociera do mnie, że modlitwa naszych przyjaciół jest 
naszą tarczą; chroni nas nieraz przed złymi wydarze-
niami. Rozczula mnie, gdy któraś z mam przekazuje 
mi, że jej dziecko modli się za Marzenkę, Darka i dzie-
ci… 

Jestem wdzięczna Panu Bogu za rodziców wiaroświet-
lanych, którzy też i nas, młodych, wychowali. Dopełnili 
swoją postawą i świadectwem wychowanie, jakie 
otrzymaliśmy w domach rodzinnych. Ich siła i doś-
wiadczenie, a także „radość”, która często przyszła 
dopiero po latach długiego godzenia się i akceptowa-
nia niepełnosprawności dziecka, jest przedsionkiem 
świętości. 

We wspólnocie Żarki, w ruchu Wiara i Światło czuje 
się niezwykłe relacje… niewytłumaczalną łączność 
dusz, którą kiedyś do końca wytłumaczy nam Bóg. 

Dobrze, że tu jesteśmy !!! 

Marzena i Darek, Dominik i Artur Kuk 
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KSIĘGARENKA 
WIARY I ŚWIATŁA 

Nowa broszura pt. „Dokumenty” wkrótce zostanie 
wydana! 
Zbiór ważnych dokumentów: 

 Karta i Konstytucja Wiary i Światła z 2018 roku 

 Priorytety 2018-2023 

 Zasady postępowania dla koordynatorów wspólnot oraz osób 
odpowiedzialnych za organizację wydarzeń tj. pielgrzymki, rekolekcje, 
obozy letnie… 

 Ogóle zasady zarządzania  finansami 

Drogowskazy 2018-2019 
W tym roku składamy podziękowania ekipie z Meksyku! Meksyk to 
kraj i nowa prowincja Wiary i Światła, w skład której wchodzą 33 
wspólnoty. Członkowie wspólnot są żywiołowi, szczęśliwi, 
rozśpiewani i pełni zapału do pracy. Jest to kraj katolicki, gdzie kult 
Matki Bożej z Guadalupe jest wszechobecny. To dla nich największy 
skarb, do odkrywania którego zachęcają  również każdego z nas. Chcą 
podzielić się z nami swoją kulturą. Piękny rok meksykański! 

I jak zawsze 
 Droga serca, kapelani dają świadectwo - 5 € 
 Żagle na Maszt! Specjalne wydanie z Międzynarodowego Spotkania Młodych - 2 € 
 Zestaw 5 płyt DVD z nagraniami Jeana Vanier pt. „Nauka od tych, którzy są słabi” – 42 € 
 Płyta DVD „Historia Wiary i Światła” według Marie-Hélène Mathieu - 5 € 
 „Nigdy więcej sami – przygoda Wiary i Światła”  Marie-Hélène Mathieu - 21 € 
 Broszura z zabawami - Marie-Hélène Mathieu - 3 € 
 Broszura „Zrób to sam” - 3 € 

 
Zamówienia można składać online:  
https://www.faithandlight.org/rubriques/haut/downloads/#Booklets 
lub na: 3 rue du Laos 75015 Paryż - foi.lumiere@wanadoo.fr 
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Nowi koordynatorzy prowincji 

Gorąco dziękujemy nowym ko-
ordynatorom prowincji za ich 
„tak” oraz byłym koordynato-
rom za wszystko, co zrobili słu-
żąc Wierze i Światłu. Podzięko-
wania dla Was wszystkich! 

Véronique Thépo 

Véronique została wybrana na 
koordynatora prowincji 

„France Sparkling 
East” („Francja Iskrzący 
Wschód”) obejmując tę służbę 
po Marie-Odile Frey i Jean-Paul 
Maïer.  

 

Justyna Antoniewicz 

Justyna została wybrana na 
koordynatora prowincji „Polska 
Zachodnia” , zastępując tym 
samym Krystynę Pustkowiak. 

Album rodzinny 

Eric i Elisabeth Signoret 

Eric i Elisabeth zostali wybrani 
na koordynatorów prowin-
cji  „France Loire Rhône Au-
vergne” („Francja – Loara, 
Owernia, Rodan”) (na zdjęciu 
z synem Pierrem) obejmując tę 
funkcję po Pierre i Blandine 
Durieux. 

Olga Drobot 

Olga z Rosji została koordyna-
torem prowincji „Between the 
Seas” („Między Morzami”) 
na miejsce Ekateriny Gachechi-
ladze.   

Elisabeth Anderman 

Elisabeth została wybrana na 
koordynatora prowincji "USA 
West" („USA - Zachód”) obej-
mując tę funkcję po Michael 
Brault. 

Joy Fuchs 

 

 

 

 

 

 

Joy została wybrana na koor-
dynatora prowincji „USA 
East” („USA - Wschód”) po 
kończącej kadencję  Maggie 
Demco. 

Sam i Bert Colyn 

Sam i Bert z Luksemburga zo-
stali koordynatorami prowincji 
„Heart of Europe” („Serce Eu-
ropy”) na miejsce Hetty Gom-
mans. 

Ksiądz Robert Tomalka 

Oto nowy kapelan prowincji 

„Polska Zachodnia” . 
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13! 

 

 

 

 

 

 

 

Syryjski ksiądz katolicki Charles 
Mrad był kapelanem Wiary 
i Światła oraz proboszczem pa-
rafii w Bejrucie, w Achrafieh. 
Jako 13. kapelan został wybra-
ny na biskupa diecezji w Bejru-
cie! 

 

Dwoje kapelanów ze Szwecji 

Ksiądz Lars Dahlander (kościół 
katolicki) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Andersson (kościół lute-
rański) 

 
 

 

 

 

 

 

50-lecie małżeństwa! 

Drodzy Przyjaciele, 

z okazji 50. rocznicy ślubu ra-
zem z mężem otrzymaliśmy od 
naszych przyjaciół i członków 
rodziny czek na kwotę 95£. 
Przez te wszystkie lata otrzy-
mywaliśmy błogosławieństwo, 
którym chcemy podzielić się 
z naszymi przyjaciółmi z Wiary 
i Światła. 

Niech pokój, chwała i miłość 
Boża będą zawsze z Wami! 

Stefen i Silvia (diakon)  
Kempson 

Wielka Brytania 

 
Dubaj 

Fadi z Kuwejtu niedawno spo-
tkał się w Jebel Ali z księdzem 
Reinholdem Sahnerem z para-
fii pod wezwaniem św. Fran-
ciszka z Asyżu w Dubaju. Fadi 
opowiedział mu o Wierze 
i Świetle, wręczył Kartę Wiary 
i Światła oraz pierwsze Drogo-
wskazy. 

Proboszcz był bardzo zaintere-
sowany, ponieważ znał Wiarę 
i Światło z Danii. 

Dobra wiadomość! 

W Południowej Afryce 

Wspólnota „Marivale” jest na 
etapie rozeznania. Obecnie 
Południowa Afryka obejmuje 
5 wspólnot. 

W Argentynie 

W Buenos Aires powstała no-
wa wspólnota. Obecnie w kra-
ju znajduje się 8 wspólnot. 
Kolejna dobra wiadomość: 
były kapelan Wiary i Światła, 
a obecnie biskup La Platy, Al-
berto Bochatey, zgodził się 
zostać biskupem ds. Wiary 
i Światła w Argentynie. 

 

Kolejny owoc  Guardamar 

Alejandra Polo Fernández zo-
stała wybrana na koordynato-
ra wspólnoty „El Viso” w pro-
wincji „Iberoatlantyckiej”. (Na 
zdjęciu druga z prawej). Dzię-
kujemy Alejandra! 
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Chcesz ofiarować datek? 

W kilku prowincjach/krajach Wiara i Światło jest 
uznawana i zarejestrowana jako organizacja 

charytatywna. Podobnie jak we Francji, możesz 
ubiegać się o ulgę podatkową od darowizny. 

Sprawdź, jak to jest u Ciebie. 

Dotacje online: http://www.faithandlight.org/ 
rubriques/droite/donate-now 

SOLIDARNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA 

TERMINARZ MIĘDZYNARODOWY 
 7-9 września: spotkanie prowincji „Polska Centralno-Wschodnia”, Kanie Helenowskie 

 21 września: Zgromadzenie Ogólne trzech prowincji we Włoszech, 
 21-23 września: pielgrzymka prowincji "UK North" i "UK South" („Wielka Brytania- Północ” oraz 

„Wielka Brytania - Południe”), Walshingham, 

 28-30 września: sesja formacyjna dla wspólnot ze Szwecji, Vaddholmen, 
 5 października: sesja formacyjna w Albanii, Tirana, 
 6-7 października: spotkanie prowincji „France Rhône Azur" („Francja Lazur Rodanu”), Notre Dame 

du Laus, 
 12-14 października: pielgrzymka prowincji „Campo Bello” („Piękne Pole”) (Środkowa Brazylia)  Sierra 

de Piedade, 

 13-14 października: rekolekcje dla wspólnot prowincji „France North” („Północna Francja”), 

 13-14 października: rekolekcje dla prowincji „France West” („Francja Zachodnia”), Vannes, 
 14 października: świętowanie na zakończenie okresu wakacji dla wspólnot z Włoch, Rzym, 

 26 października: spotkanie prowincji „Southern Cross” („Krzyż Południa”) (Nowa Zelandia, 
Australia), Christchurch, 

 2-4 listopada: pielgrzymka prowincji „France West” („Francja Zachodnia”) o tematyce „Słabi 
i misjonarze ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus”, Lisieux 

 5-7 listopada: spotkanie prowincji „Heart of Europe” („Serce Europy”) (Niemcy, Austria, 
Luksemburg, Holandia), Steryl, Holandia, 

 10-11 listopada: spotkanie prowincji „Belgium” („Belgia”), Banneux, 
 9-11 listopada: spotkanie prowincji „Polska Południowa”, Hałcnów 
 15-18 listopada: spotkanie Międzynarodowej Rady Zarządzającej Wiary i Światła, Trosly-Breuil, 

Francja, 
 17-18 listopada: sesja formacyjna dla koordynatorów wspólnot we Francji, Vion, 

 25 listopada: świętowanie 20-lecia wspólnoty „Santa Luzia” („Święta Łucja”) (Środkowa Brazylia), 
Governador Valadares 

Na co Wasze datki zostały wykorzystane od marca 2018 r.? 

 Spotkanie Prowincji „Reborn”(„Odrodzeni”) (północno-wschodnia Brazylia): 5000€ 
 Zgromadzenie Prowincji „Between Seas” („Między Morzami”) (Gruzja, Litwa, Republika Czech,  

Rosja, Słowacja): 8000€ 

 Obóz wakacyjny dla prowincji „Rainbow” („Tęcza”) (Madagaskar, Mauritius, Reunion, Seszele): 
7500€ 

 Sesja formacyjna i Spotkanie Prowincji „Egypt South-Kuweit”(„Południowy Egipt - Kuwejt”): 3000€ 

 Sesja formacyjna i obóz wakacyjny prowincji "Egypt Centre" („Środkowy Egipt”): 2000€ 
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P 
odczas programu telewizyjnego o wspól-
notach Wiary i Światła padło stwierdze-
nie: Tym, czego najbardziej potrzebują 

osoby niepełnosprawne, jest przyjaźń! Odebrałam 
to jako ponowne odkrycie sensu istnienia wspól-
not, które przyjmują osoby niepełnosprawne. 

Jednakże… aby zostać przyjacielem, musi być 
wzajemność. Musi być otrzymywanie, ale i dawa-
nie. Musi być wspólny cel. 

Musi być przymierze, podążanie w tym samym 
kierunku, poleganie na sobie nawzajem. Przyjaźń 
to wierność, tj. gotowość do ciągłego angażowa-
nia się za każdym razem. 

Czy ta wymiana serc, to wspólne budowanie, jest 
możliwe z osobą niepełnosprawną intelektual-
nie? Czy ona jest zdolna do tego? Jeśli tylko jedna 
strona daje, a druga ogranicza się do przyjmowa-
nia, to w tym może być dobroczynność, służba, 
wdzięczność. Ale to nie jest przyjaźń. 

 
Te trzy prawdziwe historie będą odpowiedzią: 

 
- Po jednej z pierwszych konferencji organizowa-
nych przez OCH [Chrześcijańskie Biuro Osób Nie-
pełnosprawnych - przyp. red.] w domu parafial-
nym, zostałam sama z Jeanem-Paulem. Wiernie 
przychodził na spotkania, nawet jeśli nie wszyst-
kie wystąpienia rozumiał. Mieliśmy 150 krzeseł 
do uprzątnięcia i pracowaliśmy w milczeniu. Na-
gle Jean-Paul podszedł do mnie i powiedział: 

Wiesz, to  jest dobre, co robisz… Rób dalej. 

 
Czy to się odnosiło do porządków w pokoju, czy 
była w tym głębsza myśl? Uwierzyłam mu. 
To była zachęta do kontynuowania prac w sto-
warzyszeniu. Czasami w momentach zniechęce-
nia słyszę głos Jean-Paula: Wiesz, to  jest dobre, 
co robisz… Rób dalej. 

 
- Pojechałam do Polski na pielgrzymkę wspólnot 
Wiary i Światła podczas bardzo trudnego okresu 
w tym kraju [stan wojenny – przyp. red.]. Pod-
czas Mszy, krótko przed moim powrotem, czu-
łam się przytłoczona tym wszystkim, co widzia-
łam i słyszałam w ciągu ostatnich czterech dni. 
Myślałam o sytuacji tamtejszych ludzi, o ich od-
wadze i wierze… i nie mogłam powstrzymać łez. 

List Marie-Hélène 
 

 

 
 
 

PRZYJAŹŃ 
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* DIEU M'AIME COMME JE SUIS, Saint Paul Editions  

Maciej, który nie mówił, zauważył, w jakim jes-
tem stanie. Odwrócił się i spojrzał na mnie z sze-
rokim uśmiechem. Chciał przekazać mi pokój i siłę 
swojego serca. W końcu wziął moją dłoń i uści-
snął mnie najmocniej jak mógł. Zrozumiałam: 
Twoje łzy nie pomagają nam. Potrzebujemy two-
jej radości. 

 
- Juliette odwiedza mnie trzy lub cztery razy 
w roku. Podczas ostatniej wizyty wyjęła z torby 
list, brudny i zmięty, który napisałam do niej ja-
kieś dwa lata wcześniej. Nie umie czytać, ale zna 
ten tekst na pamięć. Wymamrotała go po swoje-
mu, a potem dodała: Ja, czytać kartkę codziennie 
i mówić Jezusowi: opiekuj się Marie-Hélène. 

 
Jean-Paul, Maciej, Juliette… Wszyscy, którzy żyją 
z osobami niepełnosprawnymi, znają podobne 
zachowania, które pokazują, jak dotrzeć do serca 
osoby przez spojrzenie, wyciągnięcie dłoni, okru-
chy słów czy niespodziewane komentarze. Jeste-

śmy pod wrażeniem ich mocy. Jakby Duch 
Święty działał przez nich. Uobecnia się w ich 
sile, obecności, miłości. Bliskość serca wyraża 
się w skromnych, ale ciepłych gestach. To ko-
lejna wiadomość. Ten gest nie jest tylko for-
malnością, nie jest mechaniczny, on oznacza: 
Jesteś kochany. 

To prawda. Tak samo jak każdemu z nas, oso-
bom niepełnosprawnym najbardziej potrzebna 
jest przyjaźń. Przyjaźń, którą otrzymują i przy-
jaźń, którą dają. 
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