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Ad.1. Sprawozdania  członków  Międzynarodowego  Zespołu  Koordynującego 

O. Isaac Martinez 
-    Spotkanie ze wspólnotami Brazylii, Sao Paulo. Konferencja na temat  misji i tożsamości.
     Taki sam program w Rio de Janeiro. 
-    Udział w Jubileuszu chorch i niepełnosprawnych w Rzymie. Papież ogłosił  ważny  list do

 kapłanów na  temat  przyjmowania  osób  niepełnosprawnych umysłowo do  sakramentów          
 i integrowania ich w parafiach. 
 ( Rozmowy prywatne i oficjalne przemówienia :          
   http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2016/june/documents/papa-  
   francesco_20160611_convegno-disabili.html)

Dominique Pfeffer 
-   Po mojej  nominacji na  wicekoordynatora  międzynarodowego, prowincja Ile de France Ouest
    organizuje wybory.
 -  Prowincja Ile de France Ouest  publikuje biuletyn.
 -  Belgia organizuje rekolekcje  w Trosly w kwietniu 2017 r.

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2016/june/documents/papa-


 -  Francja organizuje rekolekcje w Opactwie  de Mondaye (Normandia) na początku listopada.
 -  Katimavik zaplanowane na rok 2015 został odwołany z powodu braku chętnych.

Judex Violette 
-   Arc en Ciel ( Tęcza) , zgromadzenie prowincji odbyło się w kwietniu na Seszelach i dało mocny      

impuls do działania.
-   Nowa wspólnota powstała na Mauritiusie.
-   Sesja formacyjna  w Lubumbashi (R. D. Kongo) od 26 do 28 sierpnia. Być  może powstanie nowa  

  wspólnota w  Kolwezi.
-   Kenia ma problemy, aby rozpocząć.

Valérie Jaques 
-   Croix du Sud, ( Krzyż Południa ) Rada Koordynatorów odbędzie się od 23 do 25 września

w Sydney (Australia). Potwierdza to, że wspólnoty Nowej Kaledonii  są właściwie częścią tej       
prowincji.

-   Lumiere de l'Orient  (Światło Wschodu), spotkania odbywają się raz w miesiącu przez Skype
    Pewne trudności w komunikacji z Japonią. Sesja formacyjna prowincji  odbędzie się od 14  
    do 16  października w Korei Południowej .
     Nowa wspólnota  być może pojawi się w północnym Tajwanie.
     Hong Kong proponuje nową sesję formacyjną dla Chińczyków. 
-   Couleurs d'Asie (Kolory Azji),  kontakt z  Singapurem odbywa się za pośrednictwem Facebooka.   

 Dwie  wspólnoty są żywe i rozwijają się dobrze , trzecia przeżywa pewne trudności.
     Nowa wspólnota  powstała w południowej części Filipin.

Uliana Roy 
-    Ukraina, Rada Prowincji odbyła się w  w lutym. Przygotowywane są obozy letnie. Z powodu
     przeszkód , niektóre plany   nie mogą być zrealizowane.
-    Between the Seas (Między Morzami), kontakty odbywają  się głównie za pośrednictwem poczty
     elektronicznej. 
-    Danube (Dunaj), Zgromadzeni Prowincji  odbyło się w czerwcu ubiegłego roku na Węgrzech.
     Utworzono sześć regionów. Zostały określone priorytety na najbliższe lata:  formacja i misja.

Ann Emmott 
-    UK North,( Anglia Pn), ubyły  w  tym  roku  dwie wspólnoty. Ich członkowie spotykają się nadal
     utrzymując kontakty ze sobą w ramach  czwartego czasu. Pozostają one blisko Wiary i Światła 
     uczestnicząc w  śpiewaniu   kolęd, które  odbywają  się co roku w Yorku.
     Rada Prowincji  spotka się w dniach 22 i 23 lipca w Harrogate. Prowincja organizuje dwa 
     obozy  letnie i pielgrzymkę od 16 do 18 września  w Walsingham. Planujemy  sesję  formacyjną.
-    UK South (Anglia Pd) Wspólnota w Londynie rozwija się dobrze i będzie podróżować latem  do
      Bristolu.
      Nowa wspólnota w  Bristolu.
      Koordynator prowincji  wykonał  rundę akrobacjną na samolocie  dla zdobycia do funduszy .
-    Irlandia, Ann Emmott będzie tam w listopadzie. Kontakty  są regularne.Pielgrzymka odbyła się
      w maju. Rekolekcje dla młodzieży zorganizowano w lipcu w Trosly,kolejne odbędą się od 30    
      września do 2 października dla koordynatorów.
-    Aurores Boréales ,(Zorza Północna czy Światła Północy ?) dobra współpraca między krajami.
     Ann Emmott regularnie uczestniczy w  spotkaniu Rady Prowincji. Sesja formacyjna jest   
     przewidziana na październik.



Lucia Casella 
      Istnieją radości i smutki w każdej prowincji. Koordynatorzy robią dobrą robotę. 
-    Monts et Vallées dans Frontière, (Góry i doliny w Frontiere ?), zgromadzenie prowincji w dniach
     17 i 18 września  z wyborami koordynatora prowincji. Wspólnoty  się starzeją. 
-   Słowenia, nowa koordynator jest pełna zapału. 
-   Chorwacja, KsiążkaMarie-Helene Mathieu "Nigdy więcej sami" została przetłumaczona na język
     chorwacki i zaprezentowana w Medziugorje.
     Wybory odbędą się w listopadzie.
-    Włochy, istnieje wiele nowych wspólnot,które są na dobrej drodze do uznania, przede
     wszystkim  w centrum i wokół Rzymu  oraz  na południu.
     Pielgrzymka  z okazji 40 lat przyniosło owoce. Jubileusz osób niepełnosprawnych umysłowo      
     również. Mim występujący na  Placu Św. Piotra, przy tej okazji, był niezapomniany. Zostały  
     odnowione  więzi z l'Arche w Rzymie  w trakcie  przygotowania tego wydarzenia.
     Wiara i Światło jest mocno widoczna we Włoszech, jest wielką nadzieją na przyszłość. 
-    Galilea, druga wspólnota czeka na uznanie.

Amgad Edward 
    W styczniu trzech koordynatorów  egipskich prowincji spotkało się, aby opracować wspólny    
     projekt.
-   Święta Rodzina, organizowane są szkolenia i imprezy okolicznościowe. W Aleksandrii duże
     spotkanie zgromadziło 350 osób. Koordynator  prowincji zorganizował  sesję formacyjną dla   
     wspólnot Sudanu Południowego. Pewne trudności wynikają z odległości pomiędzy  
     wspólnotami. Komunikacja jest trudna, nie ma  internetu, nie ma telefonu. Podróże z Egiptu 
     do Sudanu  są bardzo drogie. W kraju jest dużo biedy.
-    Egipt  Południowy -Kuwejt, W czerwcu w Luksorze odbyła się sesja formacyjna  dla  65 osób.
     Został mianowany nowy  kapelan prowincji. Świąta Bożego Narodzenia i Święto  Światła są   
     obchodzone we wszystkich regionach.Pojawiły się cztery nowe wspólnoty. Kuwejt przeżył swoją  
     pierwszą pielgrzymkę, łącząc trzy wspólnoty (arabską i  dwie anglojęzyczne).,
-    Egipt śodkowy obchodzi Boże Narodzenie i Wielkanoc. Święto Światła zgromadziło 500
     osób; Wiele sesji formacyjnych  jest organizowanych  dla przyjaciół.
-    Syria, kraj jest wciąż izolowany. Członkowie wspólnot odnajdują  w sobie radość. Święto Światła
     było obchodzone w Damaszku, Homs i Aleppo. Syryjczycy są szczęśliwi, że mówiliśmy  o nich 
     w "Żaglach na maszt!" i na stronie internetowej, 
-    Liban Południowy-Jordania, prezentem dla członków wspólnot była formacja duchowa.
     W prowincji celebruje się również co roku Święto Światła. Ozdabia się świece dla zdobycia   
     funduszy. Wszystkie wspólnoty organizują obozy na temat  łaski i sesje formacyjne dla  
     przyjaciół.Przygotowanie rocznej pielgrzymki z ILA Trinity następnego września.
 -   ILA Trinity  (Trójca ?)
     Koordynatorzy spotykają się corocznie. Każdego roku są również rekolekcje oraz  obiad    
     prowincji. Doroczne spotkanie koordynatorów, wideokonferencja z Jeanem Vanier, coroczne   
     rekolekcje  i coroczny prowincjonalny obiad.  Obóz misyjny jest otwarty dla wszystkich 
     wspólnot od 18 do  21 sierpnia w regjonie Kouna  pod  hasłem  "Lepiej być  razem".

Maria-Silvia de Jesus Tavares 
     Wszystkie prowincje Brazylii obchodziły Jubileusz Miłosierdzia w Sao Paulo  razem z L'Arche. 
-    Coeurs ouverts (Otwarte Serca), wspólnota została uznana w styczniu w Nikaragui.
     Jedna grupa została powołana, aby pracować nad duchowością Jeana Vanier . Zgromadzenie     
     prowincji jest planowane  na lipiec 2017 r.



-    Jésus Lumiere des Andes (Jezus Światło Andów), przygotowanie Zgromadzenia prowincji na 13
     do 15 stycznia 2017 z wyborami koordynatora prowincji. Jedna wspólnota  w Ekwadorze ma    
     kłopoty.
     Chile ma cztery dobrze funkcjonujące wspólnoty.
-   Brazylia, krajowe stowarzyszenie przygotowuje  40-lecie  Wiary i Światła w Boże Ciało 2017r.
-   Renascer, dużo życia, są organizowane spotkania w regionach i  sesje formacyjne .
-   Campo Belo, spotkanie odbędzie się w przyszłym roku, w czasie którego odbędą się wybory
     koordynatora prowincji .
-   Pont de l'Amitie (Most Przyjaźni), sesja formacyjna odbyła się w Argentynie w ubiegłym roku.
    Jedna  wspólnota pojawiła się z polskim a druga z francuskim księdzem.

Ghislain du Chéné 
     Dziękuję Kirtowi Bromley, który regularnie podróżuje do Ghany, gdzie rusza wspólnota. 
     Ojciec Bertrand Ngaleu został mianowany przez swego biskupa krajowym kapelanem dla      
     Kamerunu  aby utrzymywać kontakt z kapelanami izolowanych wspólnot Afryki Zachodniej. 
     Spotkanie Taizé odbędzie się w Cotonou we wrześniu, odpowiedzialni spotkają  się ze   
     wspólnotami  Wiary i Światła na miejscu .

Ad 2.  Spotkanie  Międzynarodowe  i  Zgromadzenie  Ogólne  2018

a) Miejsce
 Oczekuje się dwóch  propozycji: Portugalia  lub Liban, żeby móc  je porównać z otrzymaną
 z Gruzji.

b) Uczestnicy
 Wszystkie kraje powinny być reprezentowane. Budżet zostanie przygotowany przez     
 Międzynarodowy Sekretariat (na podstawie kilku scenariuszy) a decyzja zostanie podjęta  na   
 następnym posiedzeniu i przekazana  Radzie Zarządzającej .

c) Projekt Konstytucji (dyskutowane punkty dla przygotowania prezentacji  Gerarda Chaurand)
 Ważne jest, że wspólnoty dobrze funkcjonują w  swoim  miejscu przynależności, które nie musi     
 być miejscem prowincji.
 Zadbamy o dokładne określenie ról Międzynarodowego Zespołu Koordynującego oraz Rady   
 Zarządzającej
 Na poziomie wyborów zadbamy o zachowanie elastyczności co do przynależności. Nie ma dialogu  
 bez przynależności (Papież Franciszek).
 Konieczne jest przypomnienie, że nikt nie jest kandydatem, nikt nie prowadzi kampanii, ale jest się
 wezwanym do odpowiedzialności

Ad 3. Tłumaczenia
 Międzynarodowy Sekretariat spróbuje znaleźć tłumaczy aby wspomóc inne kraje niż anglofońskie,
 frankofońskie lub hiszpanofońskie.

Ad 4.  Komunikacja
 Aby uniknąć nadmiernego przepływu emaili, Międzynarodowy Sekretariat może wysyłać  jedną   
 wiadomość e-mail w miesiącu  zawierającą wiele informacji. W nagłówku wiadomości określi   
 tematy, terminowość (jeśli  będzie potrzebna odpowiedź )  lub proste informacje.
 Listy od ojca Izaaka Martinez i Ghislain z CHENE mogą być opublikowanye w "Żagle na maszt”
 Każdy wicekoordynator międzynarodowy  może sobie założyć  specjalny  adres e-mail , żeby 



uniknąć szukania inormacji w osobistych skrzynkach pocztowych.

Ad 5. Finanse i Solidarność
Tabela zawierająca wysokość obowiązujących  składek jest wysyłana przez Guénaël Reynaud        
 każdego roku. Kwota tej składki wynosi 13,50 € za osobę. Jeśli prowincja nie może zapłacić takiej  
 kwoty,  musi poinformować Międzynarodowy Sekretariat i wskazać możliwą do zapłacenia kwotę,  
która zostanie zatwierdzona przez Międzynarodowego Skarbnika. Jeśli jakaś prowincja da więcej, to
zrekompensuje  deficyt.
Wszystkie wnioski o wsparcie solidarnościowe muszą być zatwierdzone przez Radę Zarządzającą   i 
przekazane do Międzynarodowego Sekretariatu. Prowincja, która otrzyma wsparcie musi wysłać 
raport  o zdarzeniu, które zostało sfinansowane oraz  list dziękczynny. Ten list zostanie 
przekazany  za pośrednictwem Międzynarodowego  Sekretariatu do darczyńców.
"L'Oeuvre d'Orient" (Dzieło Wschodu) powinno  przekazać dar  8000 €, a ofiarodawcy   
Międzynarodowej Wiary i Światła 2000 €  dla wsparcia wspólnot w Syrii.       
W celu wsparcia Rady Koordynatorów w Konstancinie 20 000 € zostało przekazanych przez  
"Secours Catholique" (Caritas Francja), 21 000 € przez Emmanuela  Fabera, 1500 € przez 
Międzynarodowe Katolickie Biuro ds.Dzieci (BICE)

Ad.6. Kolejne etapy wdrażania procesu ,, tożsamość  i misja”
Informacje zwrotne z grupek dzielenia  są załączone do niniejszego dokumentu  i Zespół 
Koordynujący  je  rozważy. Propozycje i sugestie, które się pojawiły  podejmiemy lub 
zaproponujemy w naszym ruchu w latach przyszłych. Można tam znaleźć słowa modlitwy Wiary       
i Światła, które inspirują  Drogowskazy 2017-2018. 
Każdy z wicekoordynatorów zastanowi się nad wnioskami swojej  grupy dzielenia aby określić to, 
do czego jesteśmy powołani , na następnym zebraniu w marcu.
Broszura "Tak niech jaśnieje na ziemi Wasze światło, jak gwiazdy na niebie” może być wykorzystana
 jako podstawa do rozważań.

Ad. 7. Drogowskazy 2017-2018 
Drogowskazy te poprowadzą nas  do  Spotkania Międzynarodowego w 2018 r.  Egipt zgodził się 
stworzyć zespół redakcyjny. Drogowskazy  powinny  być krótkie,  dwie strony dla każdego miesiąca .
Chcemy zachęcić członków różnych wyznań  do wykorzystania tekstów liturgicznych na ich 
spotkaniach. Należy zrobić odniesienia do świąt liturgicznych innych wyznań, aby zaangażować 
więcej kapelanów.
Drogowskazy skupią się wokół modlitwy Wiary i  Światła. Zamierzamy  również  pogłębić  7 
charakterystycznych cechy duchowości Wiary i Światła. Nazwy miesięcy  nie będą  już wymieniane, 
ze względu na wspólnoty półkuli południowej.  Mówimy: 1 miesiąc, 2 miesiące ...  Tylko duże 
święta, takie jak Boże Narodzenie, Święto Światła, Wielkanoc, Zielone Świątki zostaną wskazane .  
Miesiąc  12. będzie poświęcony obozom wakacyjnym.

Ad.8 Terminarz
Kolejne spotkanie Międzynarodowego Zespołu Koordynującego odbędzie się od 3 do 5 marca 2017
w Tbilisi w  Gruzji.  Czekać na potwierdzenie nieobecnych  wicekoordynatorów  międzynarodowych
i powiadomić Hiszpanię, która  zaoferowała się nas przyjąć (gościć).



Dodatek 

 Informacje zwrotne z grupek dzielenia 
Rady Koordynatorów, Konstancin 2016

Głoszenie i misja
Znaczenie misji: odważyć  się ogłosić Wiarę i Światło, być prorokami. 
Znaczenie głoszenia dla świata, dla Kościołów.
Nasze świadectwo w parafiach sprawia zmianę .
Musimy rozpowszechniać nasze przesłanie, znaleźć równowagę między małostkowością i akcją. 
Miłość jest przeżywana w życiu codziennym. 
Każda osoba posiada skarb, który musimy pomóc  im znaleźć. 
Znaczenie  wyjścia ze swojego ,,ciepłego gniazdka”, aby głosić  Wiarę i Światło w parafiach.
Odnaleźć entuzjazm założycieli, entuzjazm  naszej młodości   w czasie głoszenia Wiary i Światła         
w parafiach i mediach. 
Jesteśmy świadkami przemiany serc. 
Świat potrzebuje Wiary i Światła. Kruchość nie powinna być ukrywana. 
Mówić o Wierze i Świetle przyszłym rodzicom.
Ustawiczna radość świadczenia. Radość dzielenia się i uczestnictwa w życiu parafialnym. 
Misją Wiara i Światło jest przeżywać radość, pokój, jedność i  je celebrować.
Zaprosić wszystkich jak Jezus.
Musimy dać świadectwo naszą postawą, która przemienia relacje i przywraca godność.

Miejsce odpoczynku 
Wiara i Światło jest miejscem odpoczynku dla rodziców. Można zrzucić swoje ciężary. To jest 
odpoczynek wg Ewangelii. Ale jarzmo jest nadal.
 Wiara i Światło jest ważnym miejscem dla rodziców,  rodzina czuje się  tam normalnie. 
Rodzice uczą się akceptować swoje dziecko, oni  odnajdują nadzieję w obliczu przyszłości.
 Miejsce spoczynku duszy i serca.

Miejsce towarzyszenia i wzrostu
Towarzyszymy osobie, która cierpi, osobie niepełnosprawnej (pogrzeby, różne sytuacje...) Wnosimy 
radość  mimo cierpienia.
Towarzyszymy sobie wzajemnie.
Osoby z  niepełnosprawnością pociągną nas do przodu, do miejsca, którego nigdy nie 
spodziewaliśmy się i nie zrobilibyśmy rzeczy, których  nigdy sobie  nie wyobrażaliśmy.
Osoby niepełnosprawne są naszymi  przewodnikami i prowadzą nas wprost do Jezusa. 
Wspólnota jest miejscm uzdrowienia i  wzrostu.
 Osoba niepełnosprawna czyni nas bardziej ludzkimi.
 Osoba niepełnosprawna patrzy  dalej niż myślimy,  ona otwiera nasze oczy.
 Jesteśmy akceptowani jacy jesteśmy i możemy pomóc rozwijać dary każdej osoby.

Miejsce dzielenia, słuchanie
Dzielimy się naszymi trudnościami, naszymi radościami, naszą nadzieją. Uczymy się przyjmować  
nasze cierpienia.
Bóg pokazuje nam drogę miłości z osobami.
Musimy zawsze być wsłuchani w rodziców. 
 Wiara i Światło pozwala nam się rozwijać. 



 Wspólnota słyszy wołanie ubogich.
My niczego nie narzucamy, traktujemy osoby podobnie jak Jezus: "Co chcesz, abym ci uczynił?".      
Musimy usłyszeć wołania ubogich, zrozumieć znaczenie krzyku do Boga, to On nas oświeca.

 Miejsce szacunku.

 Miejsce spotkania
 Wiara i Światło rozwiewa mury izolacji. Osoby  są słyszane.
 Spotkanie serca z sercem mimo naszych trudności i różnic. 
 Wiara i Światło uczy nas szacunku dla innych.
 Wspólnota jest miejscem spotkania i relacji. 
 To miejsce, gdzie można usłyszeć wołanie zranionych.

 Cierpienie i zmartwychwstanie
 Podobnie jak w Lourdes w 1971 roku, począwszy od  Wielkiego  Piąttku do Wielkanocy,  przejście    
przez krzyż do zmartwychwstania. 
 Przechodzimy od cierpienia do radości, radości, którą można znależć w czasie modlitwy. 
 Odkrywamy cierpienia rodziców. 
 Zaakceptowane cierpienie czyni nas lepszymi. 
 Rozumiemy i akceptujemy, że nasze dzieci są darem.

 Miejsce przyjaźni i radości
 Dajemy i otrzymujemy.
 Uczymy się otwierać nasze serca.
 Przyjaźń pomaga nam się rozwijać. 
 Ja jestem kochany i przyjęty  jako ja.
 Ubodzy są naszymi mistrzami. 
 Miejsce, w którym uczymy się akceptować  by być kochanym. 
 Przyjaźń i radość są wizytówką Wiary i Światła. 

Wspólnota
 Wiara i Światło jest wspólnotą i buduje wspólnotę. 
Wszyscy jesteśmy różni i słabi i potrzebujemy wspólnoty .
 Wspólnota leczy nasze rany. 
Wspólnota pomaga nam być dobrym, aby otworzyć nasze serca. 
Jezus jest w sercu wspólnoty. 
Wiara i Światło jest dziełem Boga. 
Wspólnota uczy nas żyć w tej chwili.
 To Jezus kształtuje wspólnotę. 
Wspólnota  prowadzi nas w przyjaźni i jedności, gdzie Jezus jednoczy nas. 
Wspólnota zmienia świat i otwiera na współczucie. 
Pamięta o braciach i siostrach. 
Wspólnota jest miejscem uzdrowienia.
Dla osób niepełnosprawnych, spotkanie wspólnoty jest często jedynym miejscem, gdzie można być 
z innymi. Są osoby, które wciąż żyją w  ukryciu.

Zaangażowanie
Wspólnota opiera się na zaangażowaniu.
 Uczymy się od Jezusa kochać maluczkich i słabych. 
 Wiara i Światło jest częścią naszego życia osobistego. 



Wiara i Światło uczy nas wierności w miarę upływu czasu.
 Wiara i Światło uczy nas wierności i zaufania.
 Wiara i Światło uczy nas   miłości i wzajemnego oddania.

Odkrywanie Jezusa 
Odkrywamy Jezusa, który pozwala nam żyć w radości. 
Spotykamy Boga w ubogich.
 Bóg jest obecny w każdym z nas. 
Wiara i Światło jest szkołą nawrócenia.
 Osoby niepełnosprawne otwierają  nasze serca tak bardzo,że pozwalamy Jezusowi działać.
 Jesteśmy powołani, aby żyć wśród ubogich. 
Duchowość Wiary i Światła zmienia nasze życie. 
Pogłębianie duchowości Wiary i Światła.
Wezwanie Boże jest źródłem radości, nadziei, czułości i prostoty. 
Jezus jest współczuciem. 
Wiara i Światło prowadzi nas do Jezusa  uosobionego w  Ewangelii.
 Jezus jest zawsze z nami. 
Wiara i Światło jest sposobem, żeby wzrastać w łasce, żeby móc przyjmować ją  i rozdawać. 
Wspinanie  się po drabinie  miłosierdzia. 
Bóg uzdrawia nas, nawet jeśli nie jest to leczenie, jakiego oczekujemy.
 Jezus jest pełnoprawnym członkiem wspólnoty. 
Jezus zatrzymuje się, żebyśmy mogli do niego podejść. 
Obecność osób niepełnosprawnych ujawnia obecność Boga.
 
Pytania
Co możemy zrobić, gdy rodzice umierają i kiedy  ich dziecko trafia do instytucji? 
Kto przejmie opiekę nad   moim dzieckiem, gdy już mnie zabraknie?
Kiedy  liczymy się ze zdaniem  osoby  niepełnosprawnej? 
Czy zawsze jest ona obecna we wszystkim co robimy? 
Czy podobnie jak Jezus, dzielimy naszą odpowiedzialność? 
Jak możemy uprościć sprawy i  dokumenty?  Mimo  takich słów jak "wzajemność" i"towarzyszenie" 
my nadmiernie komplikujemy sprawy.  Wiara i Światło to wymiana naszych darów, odkrywanie 
piękna tych różnych darów i miłości, którą wyrażają .
Dlaczego nie  pytamy osób niepełnosprawnych czym jest Wiara i Światło dla nich?


